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POROČILO S SKUPŠČINE PZS 2017
Slovenska planinska organizacija (Planinska zveza Slovenije in včlanjena društva) se je od leta 1893 do danes na
temelju prostovoljstva razvila v eno najbolj množičnih in vsebinsko najbogatejših nevladnih organizacij v Sloveniji in
vse do danes ohranila svoje osnovno poslanstvo – organiziranje različnih aktivnosti v gorskem svetu, strokovno
usposabljanje planinskih kadrov, skrb za planinske poti in planinske koče, za varovanje gorske narave, varnost v
gorah, planinsko kulturo in članstvo. Planinska zveza Slovenije je v svoje članstvo leta 2016 sprejela tri nova društva:
Plezalni klub Idrija, Planinsko društvo Pijava Gorica in Češko-slovensko planinsko društvo iz Prage, tako da pod
okriljem PZS trenutno deluje 287 društev z več kot 55 tisoč člani različnih starostnih skupin. "Vesel sem in ponosen,
da smo uspeli obuditi slovensko-češko planinsko sodelovanje, ki ima 120-letne korenine, ko je bila v Pragi
ustanovljena češka podružnica Slovenskega planinskega društva, s pridružitvijo Planinski zvezi Slovenije pa je
zgodovinska povezanost dobila nov pomen," je poudaril predsednik Planinske zveze Češke Jan Bloudek.

Predsedniki na novo sprejetih društev v PZS z generalnim sekretarjem PZS Matejem Plankom in predsednikom PZS Bojanom
Rotovnikom (foto Manca Čujež)

Na redni letni skupščini PZS v Ajdovščini se je zbralo 127 delegatov, sklepčnost je bila 44-odstotna. Delegati
planinskih društev so poleg poročila organov PZS za leto 2016 ter okvirnega vsebinskega in finančnega programa dela
PZS za leto 2018 potrdili tudi prodajo poslovnih prostorov PZS na Dvorakovi v Ljubljani in prenos nepremičnega
premoženja na Golteh s PZS na Gorsko reševalno službo postaja Celje. Poleg tega so izvolili volilno komisijo PZS za
mandatno obdobje 2017–2021, ki jo sestavljajo člani Antonija Valenčič (PD Postojna), Ivan Resnik (PD Kamnik)
in Drago Horjak (RPD Dolga pot Dravograd) ter namestniki članov Franc Kocbek (PD Miklavž), Andrej
Schwarzmann (PD Srednja vas v Bohinju) in Vinko Poličnik (PD Bajtar). "Današnja skupščina Planinske zveze Slovenije
je z visoko sklepčnostjo predstavnikov iz vse Slovenije soglasno sprejela vse predlagane sklepe, kar je zame kot
predsednika potrditev, da s celotno ekipo, torej s predsedstvom, upravnim odborom in strokovno službo, delamo v
pravo smer, in verjamem, da bomo tudi v prihodnje. Poleg tega je bila sprejeta tudi pomembna odločitev o začetku
selitve sedeža PZS na novo lokacijo, kar bo velika sprememba za celotno organizacijo," je misli strnil predsednik PZS
Bojan Rotovnik, ki se je za pomoč pri izvedbi skupščine zahvalil PD Ajdovščina.
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Skupščina Planinske zveze Slovenije je z visoko sklepčnostjo predstavnikov iz vse Slovenije soglasno sprejela vse predlagane
sklepe. (foto Manca Čujež)

Gostitelji, Planinsko društvo Ajdovščina, so poskrbeli za planinsko obarvan kulturni uvod v skupščino in pogostitev. Z
glasbo so se predstavili priznani solo pevec Marko Kete ob klavirski spremljavi Mete Črv ter harmonikarski
duo Jan in Žan, z gledališkim odlomkom iz igre Dobra stara šola pa Društvo gospodinj z dramsko skupino Planina pri
Ajdovščini. Planincem iz vse Slovenije je dobrodošlico zaželel župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki je kot
poslanstvo planinstva na piedestal postavil vzgojo za življenje. Pod Čavnom, ki je za Primorce kot odsev Triglava, jih je
nagovoril predsednik domačega planinskega društva Cvetko Ušaj, pozdravili so jih tudi gostje: podpredsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Janez Sodržnik, častni generalni konzul Nepala v
Sloveniji Aswin Shrestha in majorka Denis Štemberger iz Slovenske vojske.

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, predsednik PZS Bojan Rotovnik in predsednik PD Ajdovščina Cvetko Ušaj (foto Manca
Čujež)

Pred skupščino je med društvenimi delavci veliko zanimanja požela delavnica o izvedbenih aktivnostih Zakona o
planinskih poteh, ob koncu pa je podpredsednik PZS Tone Jesenko predstavil izhodišča za razpravo o članarini v
naslednjem triletnem obdobju in zbrane povabil na Dan slovenskih planinskih doživetij 2017, ki s pestrim programom
za planince vseh generacij, turne kolesarje in druge ljubitelje narave 17. junija vabi na Dom pod Storžičem. Planinci
so si z zanimanjem ogledali tudi razstavi MDO PD Posočja in MDO PD Ljubljane.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS
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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PZS ZA LETO 2017
13. seja UO PZS, dne 19. 1. 2017
Seja je potekala v regijskem panožnem centru za športno plezanje v Brežicah. Potrjen je bil zapisnik 12. seje UO PZS
ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje. Podano je bilo podano soglasje k Merilom Komisije za planinske
poti za vrednotenje vlog na razpisu FŠO na področju planinskih poti. Soglasno so bili sprejeti sklepi o odprtju novih
lahkih planinskih poti. Predstavljena je bila analiza odgovorov vprašalnika za skrbnike planinskih poti glede osnutka
skrbniške pogodbe. Potrjena sta bila dopolnjen osnutek skrbniške pogodbe za planinske poti ter izhodišča za pripravo
Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Podano je bilo soglasje k izvolitvi članov IO Mladinske komisije PZS za
obdobje november 2016–november 2018. Upravni odbor PZS je soglašal tudi k dopolnitvi Pravilnika o
organiziranosti vodnikov PZS. Predstavljeno je bilo sodelovanju PZS v drugih organizacijah: informacija o Evropski
planinski zvezi; članstvo PZS v Mednarodni komisiji za reševanje v gorah IKAR/CISA; imenovanje Danila Sbrizaja za
predstavnika PZS v Komisiji za evropske pešpoti KEUPS; informacija o predstavnikih PZS mednarodnih in sorodnih
organizacijah.
Predstavljeno je bilo delo Komisije za gorske športe PZS, podane pa so bile tudi informacije o Slovenskem planinskem
muzeju in novostih Planinske založbe ter pobudi glede promocije novih priporočil CAA in priprave primerljivih
načrtov dela MDO PD.
14. seja UO PZS, dne 16. 3. 2017
Seja je potekala v prostorih Razvojne agencije Kozjansko v Šentjurju. Potrjen je bil zapisnik 13. seje UO PZS,
predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje ter rezultati nekaterih razpisov, na katere se je prijavila PZS. Potrjen je
bil Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS v I. obravnavi in Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in
informiranju v I. obravnavi. Podane so bile informacije o Zboru gospodarjev in konferenci planinskega gospodarstva.
UO je dal soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih
središčih, ki ga je sprejel Zbor gospodarjev in soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o organiziranju
in delovanju Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki ga je sprejel Zbor odsekov za varstvo gorske narave- Soglasje k
izvolitvi sta prejeli tudi novi članici IO KVGN.
Podani sta bili pobudi za ureditev dvojnega članstva v planinskih društvih/klubih in modificirane definicije družinske
članarine ter za popust v planinskih kočah za družine, ter postavljeno vprašanje o usposabljanih vodnikov PZS in
licenciranja v vodništvu.
Potrjeni so bili tudi predlogi sprememb in dopolnitev Poslovnika skupščine PZS, sprejeto je bilo finančno poročilo PZS
in vsebinsko poročilo organov PZS za leto 2016 ter predlogi sklepov za skupščino. Predstavljen je bil potek zbiranja
kandidatur za člane volilne komisije, problematika poslovnih prostorov PZS oz. sedeža PZS, predlog PD Škofja Loka o
novih načinih zbiranja sredstev za obnovo planinskih poti in problematika skrbništva planinskih poti na območju
Donačke gore med PD Sloga Rogatec in PD Ptuj.
15. seja UO PZS, dne 11. 4. 2017
Seja je potekala v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig. Potrjen je bil zapisnik 14. seje UO PZS,
predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje ter predstavljeni možni novi poslovni prostori PZS. Sprejet je bil sklep o
prenosu ustanoviteljskih pravic v Skladu Okrešelj na Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Iz članstva PZS so bila izbrisna
3 društva. Predstavljena so bila izhodišča za razpravo o članarini PZS v letih 2018 - 2020. Razpravljalo se je tudi o
načrtovanem sprejemu vsebine skrbniških pogodb za planinske poti ter obravnavalo aktualne tematike Ribniške koče
na Pohorju. Obravnavan je bil Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, obravnavane pa so bile tudi najvišje cene
prenočevanj osnovne oskrbe v planinskih kočah. Soglasno sta bila sprejeta Bivak na Muzcih ter Bivak na prevalu
Globoko. Predstavljene so bile informacije o Priporočilih CAA o varovalih pri športnem plezanju ter sprejet prevod
teh priporočil.
16. seja UO PZS, dne 8. 6. 2017
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Seja je potekala v prostorih Občine Litija. Potrjen je bil zapisnik 15. seje UO PZS, podana informacija o Skupščini PZS
2017 ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje. Upravni odbor je sprejel predvidene termine osrednjih
aktivnosti PZS v letu 2018. Potrjen je bil rebalans proračuna PZS za leto 2017, brezplačni prenos zemljišča pod kočo
na Molički planini na Občino Luče, podpis pogodbe o prenosu zemljišča na Zasavski sveti gori na Sklad kmetijskih
zemljišč in zamenjavo zemljišč pri Mozirski koči na Golteh. Predstavljena je bila problematika zemljišča na Ribniški
koči na Pohorju. Podane so bile sveže informacije o možnosti za nove poslovne prostore PZS v Ljubljani. Podane so
bile informacije s skupščine Združenja planinskih organizacij Balkana (BMU) v Črni gori ter z ustanovitvijo Evropske
planinske organizacije (EUMA), katero je UO PZS podprl. Predstavljeno je bilo poročilo z zbora KPP, podano je bilo
soglasje k Pravilniku Komisije za planinske poti ter potrjen čistopis Katastra planinskih poti – verzija junij 2017 skupaj
z dopolnili. Odprte so bile tudi nove planinske poti. Podana je bila informacija o javni razpravi o izhodiščih
za članarino 2018. Predstavljeno je bilo poročilo z zbora Komisije za športno plezanje in potrjena nova sestava IO
KŠP. Spregovorili so tudi o 60. obletnici delovanja vodnikov PZS, parkiranju v Krmi, usposabljanju planinskih kadrov,
priznanju PD Cerknica za čistilno akcijo, projektu O.S.P. – opremljanje slovenskih plezališč in Zakonu o športu. Člani
upravnega odbora so na seji prejeli enotna planinska oblačila PZS.
17. seja UO PZS, dne 21. 9. 2017
Seja je potekala v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig. Potrjen je bil zapisnik 16. seje,
opravljen pregled sklepov v izvajanju in predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje.
Obravnavano je bilo poročilo o stanju članstva v letu 2017 ter izhodišča za članarino 2018. Predstavljeno je bilo
finančno poslovanje v prvi polovici leta ter mednarodno sodelovanje PZS na področju Združenja planinskih
organizacij alpskega loka (CAA) in Mednarodnega združenja planinskih organizacij (UIAA). Predstavljene so bile tudi
aktivnosti delovne skupine Planinstvo za invalide, katera je pripravila že priročnik, dnevnik in osnutek za učbenik
inPlaninec. Podane so bile tudi informacije o novem Zakonu o športu.
18. seja UO PZS, dne 16. 11. 2017
Seja je potekala v prostorih Telekoma Slovenije. Potrjen je bil zapisnik 17. seje, opravljen pregled sklepov v izvajanju
in predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje. Predstavljeno je bilo poročilo v zvezi z aktivnostmi po požaru
Kocbekovega doma na Korošici Potrjeni so bili predlogi za podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2017. Predstavljen
je bil načrt upravljanja z nepremičninami v lasti PZS – I. obravnava. Komisija za planinske poti je predstavila tematiko
planinskih poti. Podano je bilo soglasje k predlogu PD Bovec za prenos skrbništva planinskih poti nad dolino Bavšice
na PZS. Opuščenih je bilo nekaj odsekov planinskih poti, ter odprt nov odsek planinske poti. Podano je bilo soglasje k
spremembam in dopolnitvam katastra planinskih poti. Potrjena so bila še nova Merila za sofinanciranje vzdrževanja
planinskih poti. Predstavljena so bila izhodišča za podrobni finančni načrt PZS za leto 2018 ter spremembe pravilnika
o članstvu posameznikov. Podane so bile informacije o poslovanju planinskih koč. Potekala je razprava o pridobivanju
alternativnih virov financiranja društvenih dejavnosti, in o usposabljanju posameznikov v planinskih društvih.
Imenovana je bila delovna skupina, ki bo pripravila izhodišča za nadaljnjo razpravo ter za uvrstitev tematike
pridobivanja alternativnih finančnih virov na dnevni red aktivnosti pred aprilsko Skupščino PZS. Sprejet je bil sklep,
da se zbrana stališča MDO PD skupaj z analizo spomladanskih anket za PD posreduje komisijam (MK, VK, KŠP in KA) in
Odboru za usposabljanje in preventivo za nadaljnjo obravnavo. Podano je bilo poročilo o nedavnih mednarodnih
aktivnosti PZS. Osnovan je bil sklep za pričetek postopka manjših dopolnitev Statuta PZS, ki ga bo vodil Odbor za
pravne zadeve.
Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS
Slavnostna podelitev najvišjih priznanj PZS je bila v Mislinji, 2. decembra 2017, v soorganizaciji s Planinskim društvom
Mislinja in občino Mislinja. Ob tem je bila izdana brošura o prejemnikih najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za
leto 2017.
Podeljeno je bilo 21 spominskih plaket PZS in 6 svečanih listin PZS zaslužnim članom planinske organizacije. Poleg
najvišjih priznanj je vodstvo PZS podelilo še 5 priznanj za posebne dosežke v letu 2017.
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Preglednica prisotnosti članov Upravnega odbora PZS na sejah v letu 2017:
ime in priimek
Bojan Rotovnik
Roman Ponebšek
Tone Jesenko
Miro Eržen
Brigita Čeh
Milena Brešan
Slavica Tovšak
Jožef Bobovnik
Marija Štremfelj
Danilo Škerbinek
Štefan Keber
Miro Mlinar

funkcija
predsednik
podpredsednik
podpredsednik
podpredsednik
voljeni član
voljeni član
voljeni član
voljeni član
voljeni član
voljeni član
voljeni član
predsednik MDO

13. seja
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
NE
DA
DA
DA

14. seja
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
NE
NE
DA

15. seja
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
DA
DA
DA
NE
DA

Igor Oprešnik
Maruška Lenarčič
Marinka Koželj
Stepic

predsednik MDO
predsednik MDO
predsednik MDO

DA
DA
DA

DA
DA
NE

Mirko Tovšak
Jurček Nowakk
Franc Slokan

predsednik MDO
predsednik MDO
predsednik MDO

DA
DA
NE

DA
DA
DA

DA
DA
DA
(namestni
k)
DA
DA
DA

Manja Rajh
Gregor Rupnik
Rudolf E. Skobe

predsednik MDO
predsednik MDO
predsednik MDO

NE
DA
DA

DA
DA
DA

France Benedik
Borut Vukovič

predsednik MDO
predsednik MDO

DA
NE

DA
NE

DA
DA
DA
(namest.)
DA
DA

73,9 %

73,9 %

78,3 %

SKUPAJ:

16. seja
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
(namestni
k)
NE
DA
DA
(namestni
k)
DA
DA
DA

NE
DA
DA
DA
DA
(namest.)
78,3 %

17. seja
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
NE
DA
NE
DA

18. seja
DA
DA
NE
DA
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA
(namestni
k)
DA
DA
DA

NE
DA
DA
(namestni
k)
DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA

DA
NE

60,9 %

78,3 %

Bojan Rotovnik, predsednik PZS
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POROČILO PREDSEDSTVA PZS ZA LETO 2017
Sestava predsedstva PZS v letu 2017: Bojan Rotovnik (predsednik), Tone Jesenko, Miro Eržen in Roman Ponebšek
(podpredsedniki). Pri delu predsedstva PZS brez glasovalne pravice stalno sodeluje generalni sekretar PZS, Matej
Planko, občasno pa tudi načelniki komisij, vodje organov PZS, sodelavci strokovne službe in drugi. Pristojnosti
predsedstva PZS so določene v 30. členu statuta PZS. Člani predsedstva PZS so za svoje delo odgovorni skupščini in
UO PZS. Predsednik PZS je skladno z 2. alinejo 29. člena statuta za čas svoje zadržanosti ali odsotnosti v mandatu
2014 - 2018 pisno pooblastil podpredsednika Mira Eržena.
V letu 2017 je bilo izvedenih 11 sej predsedstva, vsaka seja je bila razdeljena v dva, terminsko ločena, dela, torej je
imelo predsedstvo v letu 2017 kar 22 sestankov, ali povprečno skoraj dva sestanka na mesec.
Glede na to, da od volilne skupščine PZS 2014 načelniki komisij nimajo več glasovalne pravice na UO PZS, smo za
vodstva komisij in odborov PZS pripravili posvet, ki je bil 5.9.2017. Redno letno koordinacijo med vodstvom PZS in
predsedniki MDO PD smo izvedli 29.8.2017.
Pomembnejše aktivnosti iz delovnega področja predsedstva
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Splošno:
priprava gradiv za seje UO PZS ter osnutkov gradiv za skupščino,
spremljanje izvajanja programskih smernic PZS 2014-2018,
redno podeljevanje priznanj PZS skladno s pravilnikom o priznanjih,
podajanje predlogov za državna priznanja,
izbira soorganizatorjev osrednjih aktivnosti PZS za leto 2018,
koordiniranje mednarodne dejavnosti PZS in podajanje predlogov oz. soglasij k kandidaturam predstavnikov
PZS v mednarodnih planinskih organizacijah,
koordiniranje aktivnosti PZS ob ustanovitvi Evropske planinske organizacije (EUMA),
koordiniranje sodelovanja s sorodnimi organizacijami,
obravnavanje tematik oz. problematik z delovnih področij komisij in odborov PZS,
sodelovanje pri novinarskih konferencah PZS,
na predlog GS sistematično urejanje promocijsko-trženjskih aktivnosti PZS,
upravljanje z nepremičnim premoženjem PZS,
zaključevanje obiskov planinskih koč,
koordiniranje aktivnosti PZS po požaru na Kocbekovi koči na Korošici,
priprava in izvedba ankete za društva (marec in april),
koordiniranje in izvajanje sodelovanja z organizacijami, s katerimi ima PZS podpisan dogovor o sodelovanju,
sodelovanje pri aktivnostih za promocijo športa brez dopinga.

2.
•

Sedež PZS
koordiniranje postopkov za prodajo stavbe na Dvorakovi 9 ter nakupu novih prostorov na naslovu Ob
železnici 30a v Ljubljani.

3.
•
•

Planinska kultura
sodelovanje s Slovenskim planinskim muzejem vključno z aktivnostmi za urejanje samostojnega statusa,
skrb za kulturni spomenik državnega pomena Aljažev stolp na Triglavu ter po določitvi upravljavca (ZVKD)
sodelovanje pri izvajanju skrbništva,
skrb za Kugyjev spomenik v Trenti ter spominsko ploščo ustanovitve SPD v Ljubljani,
mednarodni dan gora 2017.

•
•
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4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje ali koordinacija ali podpora pri izvedbi projektov
posveti za vodstva planinskih društev,
Slovenska planinska pot,
Slovenska turno-kolesarska pot,
Dan slovenskih planinskih doživetij 2017,
akcija Slovenija planinari,
Naj planinska koča 2017 (SiOL),
Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju Kranj,
Gorniške vasi (na podlagi sodelovanja z Avstrijsko planinsko zvezo),
Planinski geografski informacijski sistem,
digitalni kataster planinskih poti,
konferenca planinskega gospodarstva,
nadaljevanje projekta Krkinih poti,
sodelovanje PZS na sejmih: Alpe Adria, Narava in zdravje ter Slovenski knjižni sejem,
prenova posameznih modulov spletne strani PZS,
vodovod v PUS Bavšica,
120. letnica ustanovitve Praške podružnice SPD,
Projekt Via Dinarica,
Projekt umirjanje prometa v dolini Vrata,
Sklad za opremljanje slovenskih plezališč,
zaključne aktivnosti ureditve vzorčnega prostora za tabore mladih planincev v Mlačci pri Mojstrani,
predlog projekta »Plezalne vasi«,
projekt UIAA "Alpinizem kot svetovna kulturna dediščina"

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravne zadeve
skrbniške pogodbe za planinske poti,
določitev roka hrambe osebnih podatkov,
predlog pravilnika gospodarske komisije,
prenos ustanoviteljskih pravic sklada Okrešelj na GRZS,
prenos 9/10 lastništva GRS koče na Golteh na društvo GRS Celje (soglasje podala skupščina)
prenos lastništva zemljišča koče na Molički planini na Občino Luče,
izvedbene naloge Zakona o planinskih poteh,
Izbor zavarovalnice za novo zavarovalno obdobje,
zahtevek Sklada kmetijskih zemljišč za vračilo zemljišč na območju Ribniške koče na Pohorju,
izdaja priporočila alpinistu Romanu Benetu za pridobitev slovenskega državljanstva,
izhodišča za spremembe članarine,
sprejetje sklepa o slabitvah zalog,
urejanje zavarovanje kazenske pravne zaščite zakonitih zastopnikov društev in pravnih nasvetov za društva.

6.
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje v zakonodajnih postopkih
predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
predlog Zakona o nevladnih organizacijah,
predlog Zakona o športu,
predlog sprememb Zakona o TNP,
predlog spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov,
predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu

7.
•
•

Razno
obravnava predlogov aktivnosti in programov za osebe s posebnimi potrebami (In planinec),
potrditev Letnega načrta sodelovanja s Slovensko vojsko in Policijo 2017,
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•
•
•
•
•

koordinacija priprave aplikacije GOST ter preverjanje primernosti rezervacijskega sistema CAA za planinske
koče,
na predlog pristojnih komisij potrjevanje razvrstitve športnih panog v razrede za FSO,
izbira neodvisnega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva,
obravnava prošenj za odlog plačila članarine s strani društev,
imenovanje Komisije za izvedbo rednega letnega popisa in Komisije za popis denarnih sredstev, terjatev in
obveznosti ter potrditev poročila obeh komisij.

8.
Sodelovanje predstavnikov predsedstva na prireditvah in aktivnostih :
21.1. Državno tekmovanje Mladina in gore, Idrija
21.7. Srečanje združenja planinskih vasi, Avstrija
31.1. Sestanek na temo Ribniške koče na Pohorju,
30.7. 110 let PD za Selško dolino, Koča na Ratitovcu
Ribnica na Pohorju
4.8.
Studio ob 17h, Kredarica
2.2.
Podelitev priznanj naj alpinistom, plezalcem in
27.8. 25. srečanje Domžalskih planincev na Mali
turnim smučarjem, LJ
planini
4.2.
Konferenca pl. gospodarstva in Zbor
16.9. Skupščina CAA, Malbun/Liechtenstein
gospodarjev, LJ
16.9. Tradicionalno srečanja evropopotnikov 2017,
10.2. Slovesnost ob 60-letnici PD Radlje, Radlje ob
Radlje ob Dravi
Dravi
24.9. Naj planinska koča 2017, Roblekov dom
14.2. Podelitev Bloudkovih priznanj, Brdo pri Kranju
30.9. Skupščina ERA, Romunija
25.2. Zbor KVGN, Tržič
1.10. 60 let Tumove koče, Slavnik
1.3.
Svečana podelitev priznanj Civilne zaščite,
6.10. Srečanje alpinistov veteranov, Koča na Gozdu
Brdo pri Kranju
7.10. Srečanje koroških planincev, Dom na
4.3.
24. pohod po Jurčičevi poti, Višnja Gora
Smrekovcu
9.3.
Zbor KTK, Mengeška koča
21.10. Skupščina UIAA, Iran
11.3. Skupščina IFSC (10. in 11.3.), Kanada
21.10. 50 let Pomurske planinske poti in 30 let PD
15.3. Skupščina GRZS, Ig
Lendava
13.4. Zbor KA, Kamnik
20.10. 90 letnica PD Slovenske Konjice, Slovenske
19.4. Zbor KŠP, Šentvid-Ljubljana
Konjice
21.4. Zbor KPP, Ig
17.11. 40. letnica PD Trebnje, Trebnje
14.5. Praznovanje 110-letnice PD Snežnik Ilirska
18.11. Zbor MO, Ig
Bistrica, Sviščaki
23.11. Svečanost ob 10. obletnici ZVGS, Poljče
15.5. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske
25.11. Zbor predstavnikov VO, IG
vojske, Slovenj Gradec
22.11. Svečanost ob 70. letnici AO Kranj, Kranj
19.5. Dan alpske konvencije, Bohinjska Bistrica
25.11. Svečanost ob 30. letnici PD Slivnica pri Celju,
25.5. Odprtje razstave TNP, Bled
Gorica pri Slivnici
27.5. 3. srečanje MDO PD Dolenjske in Bele krajine,
1.12. Slavnostna akademija ob prazniku Mestne
Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih
občine Kranj, Kranj
28.5. 70 let PD Javornik Koroška Bela, Kovinarska
1.12. Prednovoletno srečanje partnerjeva
koča v Krmi
zavarovalnice AS, Ljubljana
9.6.
50 let delovanja PD Žalec, Žalec
2.12. Tekma evropskega pokala v lednem plezanju,
16.6. Odkritje obeležja turnemu smučanju, Jezersko
Domžale
21.6. Ustanovitev društva – podružnice SPD iz
6.12. Invalid športnik leta 2017, Ljubljana
Prage, Praga
8.12. Otvoritve nove plezalne stene, Velenje
23.6. 50 let PD Vrelec Rogaška, Rogaška Slatina
12.12. Podelitev priznanj najboljšim športnikom
23.6. Slovesnost ZVGS, Poljče
2017, Ljubljana
27.6. Dan policije, Tacen
16.12. Skupščina OKS-ZŠZ in spremljevalne aktivnosti,
9.7.
110 let Pirnatove koče pod Javornikom
Zreče

Bojan Rotovnik, Predsednik PZS
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POROČILO MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 2017

Trak ob odprtju vzorčnega tabornega prostora v Mlačci so prerezali Jaka Peternel, Bojan Rotovnik, Barbara Bajcer in Bogdan
Janša, foto: Manca Čujež

Mladinska komisija je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za najmlajšo populacijo
ljubiteljev planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja od orientacije, dela mladih, dela za mlade,
finančno podpiramo akcije naših članov (mladinskih odsekov) ter jim nudimo strokovno podporo pri njihovem
delovanju. V skrbništvu imamo Planinsko učno središče Bavšica, s katerim skrbno upravljamo. Sodelujemo na
različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. Dve leti imamo status nacionalne mladinske organizacije ter status
mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in prostovoljnimi
organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni člani Youth Commission UIAA pa smo aktivni tudi v največji
mednarodni planinski organizaciji.
Mladinska komisija je sestavljena iz Izvršnega odbora, treh strokovnih odborov in Programskega sveta PUS Bavšica, ki
skrbi za čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega središča Bavšica. Izvršni odbor sestavlja predsedstvo
(načelnica, en namestnik in dve namestnici načelnice) ter voljeni člani (8). Odbor za orientacijo pokriva področje
orientacije, in sicer: področna tekmovanja POT, državno orientacijsko tekmovanja SPOT ter tekmovanja v sklopu
Eksponenta. Odbor skrbi tudi za usposabljanja na področju orientacije, ki obsegajo programe vaditelja orientacije,
traserja in organizatorja tekmovanj, izpopolnjevanje za vaditelje orientacije ter tečaj orientacije. Odbor za delo z
mladimi pokriva izobraževanja in izpopolnjevanja za mentorje planinskih skupin, organizira področno in državno
tekmovanje Mladina in gore ter ima pod okriljem Razvojno skupino za programa Mladi planinev in Cici planinec.
Odbor za delo mladih organizira različne posvete, seminarje, usposabljanja ter nagradni planinski tabor, prevzel pa je
tudi organizacijo študentskih planinskih izletov ter študentskega tabora. V letu 2017 je bilo registriranih 72
mladinskih odsekov.
Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2017 potekal 18. 11. v ICZR Ig. Pred
samim uradnim Zborom je potekala okrogla miza z naslovom Izboljšajmo tekmovanja v planinski orientaciji, udeležilo
se je 26 ljudi. Sledil je uradni del Zbora MO, na katerem je bilo prisotnih 71 ljudi, od tega 29 delegatov različnih
mladinskih odsekov. Po soglasnem sprejetju poročil in načrtov za prihodnje leto je sledilo poročilo z okrogle mize, kot
gosta pa sta nastopila Jurček Nowak, ki je predstavil usposabljanje Planinstvo za invalide ter Breda Krašna, ki je
predstavila možnosti sodelovanja Zveze prijateljev mladine Slovenije ter Planinske zveze Slovenije.
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Organ

Vodja in namestniki

Člani

Seje

O
Opom
ba

Odbor za delo z mladimi (od novembra
2017)

Odbor za delo z mladimi (do aprila
2017)

Odbor za orientacijo Izvršni odbor

Barbara Bajcer, PD
Velenje
Katja Maček, PD
Šentjošt
Jaka Peternel, PD Onger
Trzin
Neža Lesjak, PD Vransko
Tina Arh, PD Zagorje

Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota
Blaž Erjavc, PD IMP Ljubljana
Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora
Klemen Kogovšek, PD Domžale
Špela Kralj, PD Onger Trzin
Katja Maček, PD Šentjošt
Jaka Peternel, PD Onger Trzin
Ana Suhadolnik, PD Borovnica
Matevž Zih, PD Gornja Radgona
Milan Kraljič, PD Krka Novo mesto
Tine Turšič, PD Vrhnika
Matic Lampreht

Judita Mihev, PD
Nazarje

Brigita Čeh, PD Ljutomer
Izabel Vadnal, PD Postojna
Meta Skumavec, PD Bled
Monika Potočnik, PD Slovenska
Bistrica
Zala Acman, PD Mozirje

Janko Mihev, PD
Nazarje

Brigita Čeh, PD Ljutomer
Meta Skumavec, PD Bled
Monika Potočnik, PD Slovenska
Bistrica
Alenka Branc Demšar
Lara Maček, PD Šentjošt
Mateja Maček, PD Šentjošt
Judita Mihev, PD Nazarje
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Redne: 12.1.,
19.10., 8.11.

Odbor za delo mladih (do novebra
2017)
Odbor za delo mladih (od novembra 2017)
Programski svet PUS
Bavšica

Nuša Vedev, PD Slivnica
pri Celju

Lara Maček, PD Šentjošt
Marcel Rajgl, PD Nazarje

Nuša Vedev, PD Slivnica
pri Celju

Marcel Rajgl, PD Nazarje
Špela Bajrič, PD Bohinjska Bistrica
Katarina Dobravec, PD Bohinjska
Bistrica
Agata Stare, PD Bohinjska Bistrica

Uroš Kuzman, PD
Velenje

- Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS
- Roman Ponebšek, predstavnik VK
PZS
- Gregor Rupnik, predstavnik občine
Bovec
- Marjeta Albinini, predstavnica TNP
- Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica
- Vanja Blažica, predstavnica UO PZS

Redne: 18.12.
Korespondenčn
e: 20.5.

Uspehi Mladinske komisije:
Otvoritev vzorčnega tabornega prostora v Mlačci in prva redna sezona oddajanja prostora.
Usposabljanja
Usposabljanja pod okriljem MK PZS so namenjena mladini oz. se nanašajo na delo z mladimi.
Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj je namenjeno mladim do 29. leta, večina udeležencev pa je starih od
16. do 19 let. Izobraževanje zajema planinsko šolo, poudarek se daje tudi družabnosti in mladinskemu voditeljstvu. V
okviru seminarja lahko slušatelji opravljajo sprejemni izpit za vodniški tečaj A z veljavnostjo treh let.
Tečaj orientacije je tridnevno osnovno usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo orientacijske
veščine. Poudarek je na praktičnem delu v naravi.
Seminar za mentorje planinskih skupin je 7-dnevno usposabljanje, kjer tečajniki pridobijo znanje, potrebno za delo z
otroki v hribih. Izpopolnjevanje je potrebno opraviti vsaka 3 leta. Osveži se znanje na področju mentorstva. Namesto
izpopolnjevanja se lahko mentor oz. mentorica udeleži seminarja družabnosti ali seminarju orientacije.
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Seminar družabnosti v gorah je tridnevni seminar, kjer tečajniki pridobijo znanje s področja družabnosti, s
poudarkom na igrah, primernih za izvajanje planinske dejavnosti. Vsako leto je tematika seminarja druga, kot npr.:
družabnost na izletu, v planinski koči, na planinskem taboru ...
Zimska planinska šola je štiridnevni tečaj, kjer udeleženci spoznavajo načela varnega gibanja v gorskem svetu pozimi.
Urnik obsega teoretična predavanja, predvsem pa praktične vaje na terenu.
Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh je štiridnevni tečaj, kjer se udeleženci učijo varnega gibanja po
zavarovanih planinskih poteh ter rokovanja s tehnično opremo. Tečaj je sestavljen iz teoretičnih predavanj,
predvsem pa vajami na terenu.
Izvedena usposabljanja
Naziv
Termin, lokacija
usposabljanja

Št. udeležencev
(udeležilo/zaključil
o)
10/10

Vodstvo

Zimska planinska
šola
Neformalno
izobraževanje
Mladinski voditelj

3.3. - 5.3.3017,
Radovna
22. 7. - 30. 7
.2017
PUS Bavšica

Usposabljanje za
mentorje
planinskih skupin

30.7. – 4.8.2017

11/11

Janko Mihev,
IPV

Izpopolnjevanje
za mentorje
planinskih skupin

7.10. – 8.10.2017

17/17

Janko Mihev,
IPV

Strokovni kadri
Naziv
Mladinski voditelj
Mentor planinskih
skupin

Skupno število
193
656

15/15

Matej
Ogorevc, IPV
Barbara
Bajcer, VPZS
(pr. B)

Št. z licenco
193
90

Člani vodstva

Nuša Verdev, VPZS (A);
Ana Suhadolnik, VPZS (A);
Lara Maček, VPZS (pr. A);
Marcel Rajgl, VPZS (A);
Blaž Erjavc, VPZS (A);
Nina Štibernik;
Ivan Šturm, AI, VPZS (ABCDE);
Judita Mihev, IPV
Aljaž Šemrov, VPZS (B);
Tanja Menegalija, VPZS (A);

Št. pripravnikov
15
0

Delovna akcija v PUS Bavšica 2017, foto: Barbara Bajcer
Izvedene aktivnosti
Naziv aktivnosti
Tekmovanje Mladina in
gore

Termin in lokacija
državno: 21. 1. 2017
OŠ Idrija
regijska: 11. 11. 2017

Št. udeležencev in vodja
regijsko: 212
državno: 120
Brigita Čeh
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Namen
druženje, tekmovanje,
izboljšanje znanje in
zanimanje za planinstvo

Delovna akcija v PUS
Bavšica
Slovensko planinsko
orientacijsko tekmovanje

Nagradni tabor
Študentski tabor
Zbor mladinskih odsekov

S študenti v hribe

Seminar družabnosti v
gorah

OŠ Bled, OŠ Pivka, OŠ
Lovrenc na Pohorju
15. - 17. 4. 2017,
PUS Bavšica
20. - 21. 5. 2017,
Žetale

16
Andrej Barovič
280
Jože Dajnko

16. – 22. 7. 2017,
PUS Bavšica
24. – 28. 9. 2017,
PUS Bavšica
19. 11. 2016,
ICZR Ig

18
Katarina Kadivec
11
Matej Ogorevc
55
Organizacijski odbor

9 izletov (Javorov vrh,
Viševnik, Kraški rob,
Kucelj na Čavnu, turni
smuk med Voglom in
Komno, Lubnik, Krofička,
Škrlatica, Bohinjska
jezera)
22.– 24.9.2017

110
Odbor za delo mladih,
pomagalo 16 vodnikov

23
Katja Maček

delovna akcija in
druženje
planinsko orientacijsko
tekmovanje, druženje,
spodbujanje učenja
orientacije
nagrajevanje in
druženje
planinski tabor za
študente
zbor mladinski odsekov
oz. njihovih
predstavnikov
planinski izleti za
študente

družabne igre in
aktivnosti, ki jih lahko
mentorji in vodniki
uporabijo na izletih in
taborih

Državno tekmovanje mladina in gore, januar 2017, foto: Manca Čujež
Pomembnejši projekti
Naziv projekta
S študenti v hribe

Programa Cici in Mladi planinec

Vzorčni taborni prostor Mlačca

Erasmus +: Climbing for everybody

Namen
Mladim ponuditi možnost rednega
udejstvovanja v hribih v družbi
sovrstnikov.
Dokončanje prenove dnevnikov
Cici in Mladi planinec.
Ureditev vzorčnega tabornega
prostora v Mlačci, ki bo služil kot
model za taborne prostore.
Izboljšati prepoznavnost
planinstva in športnega plezanja
med mladimi, spodbuditi plezanje
kot del športne vzgoje v osnovnih
šolah.
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Stanje
projekt se nadaljuje v letu 2018

grafično oblikovanje dogovorjenih
sprememb, projekt se nadaljuje v
2018
prva redna sezona izvedena v letu
2017, projekt se bo dokončal v letu
2018
projekt se nadaljuje v letu 2018,
priprava gradiv za nadaljnje
dogodke v okviru projekta

Podeljena priznanja
Naziv priznanja
Priznanje Mladina in gore

Program, akcija
Ciciban planinec

Mladi planinec

Pogoj za prejem
najvišje priznanje na področju dela
z mladimi v Planinski zvezi
Slovenije; podeli se lahko odseku,
posamezniku ali sorodni
organizaciji

Naziv priznanja
Markacija
Apolon
Svišč
Dnevnik MP (novi) in diploma
Bronasti znak
Srebrni znak
Zlati znak

Planinska šola

Št. prejemnikov
2

Št. prejemnikov
1479
1256
718
265
401
207
112
76

Študentski izlet na Krofičko, junij 2017, foto:
Barbara Bajcer

Obrazložitev razlik med planom 2017 in poročilom za 2017
Odpadel je Tečaj orientacije, saj je bilo premalo prijavljenih. V letu 2017 smo poizkusili s sočasnim izvajanjem nekaterih akcij, kar
se je izkazalo za dobro odločitev, saj se lahko akcije izvedejo kljub manjšemu številu prijavljenih. V prihodnje bomo razmislili o
podobni izvedbi tudi pri ostalih akcijah, kar bi znalo zmanjšati število odpadlih akcij. Prav tako se je izkazalo, da je boljše nekatere
akcije izvajati samo vsaki dve leti, saj se v tem času nabere dovolj zainteresiranih.
Udeležili smo se drugega Mednarodnega planinskega orientacijskega tekmovanja, ki je potekalo v Srbiji. Tekmovanje bo postalo
vsakoletno, v letu 2018 se bo odvilo v Makedoniji.
Zaključek
Veseli nas, da je prepoznavnost Mladinske komisije med mladimi zrasla. Rezultat je posledica aktivnega in sprotnega ažuriranja
spletne strani MK PZS, profilov na socialnih omrežjih ter razširitve aktivnosti tudi med dijake in študente. Še vedno imamo težave
z odpovedmi akcij zaradi premajhnega števila udeležencev, vendar verjamemo, da bomo ravno zaradi večje prepoznavnosti in
bolj doslednega obveščanja zainteresiranih uspeli poskrbeti za dobro obiskanost naših usposabljanj in aktivnosti v letu 2018.
Barbara Bajcer, načelnica Mladinske komisije
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POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE ZA LETO 2017
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. PO novih volitvah
na Zboru KŠP IO KŠP sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Janez Hafner, Lorin Moscha, Jernej
Peterlin in Urban Primožič). Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje.
Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, sodniki,
postavljalci smeri, opremljevalci plezališč idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in
mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov,
skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in
zvezami.
Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe
V letu 2017 je bilo registriranih 52 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. V skladu z razpisi in
ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V trenutno aktualnem seznamu
(stanje 1.10.2017) imamo na področju športnega plezanja 4 svetovne, 8 mednarodnih, 12 perspektivnih, 14 državnih
in 13 mladinskih razredov.
Članska reprezentanca
V letošnjem letu je slovenska članska reprezentanca ponovno zabeležila vrhunske rezultate. Na največjih
tekmovanjih so dekleta in fantje osvojili rekordnih 22 kolajn. Kar peterica tekmovalcev je odnesla vsaj eno kolajno iz
največjih tekem. Ponovno je blestela Janja Garnbret in po lanski sezoni, ko je osvojila praktično vse, je bilo kar težko
pričakovati še kaj boljšega. Vendar ji je uspelo tudi to. Z devetimi zmagami na tekmah svetovnega pokala in z
rekordno bero točk v skupnem seštevku kombinacije je dosegla nekaj, kar doslej ni uspelo še nikomur. Seveda je bila
na koncu zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji, v balvanih pa je bila na
drugem mestu. Mina Markovič je blestela s srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti, za največje
presenečenje pa je brez dvoma poskrbel Anže Peharc. Osvojil je bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v
balvanih. Jernej Kruder je prvič stal na stopničkah svetovnega pokala v balvanih, Domen Škofic pa po fantastični
lanski sezoni ni povsem ponovil kar si je želel. Seveda, brez dvoma je njegovo 4.mesto v skupnem seštevku vrhunski
rezultat.
Celotna reprezentanca je postala še bolj homogena v vseh disciplinah in končni rezultat je tudi odraz tega – v pokalu
narodov v svetovnem pokalu v težavnosti je bila Slovenija po lanskem letu ponovno zmagovalka, v balvanih pa je
ekipa osvojila fantastično 3.mesto.
Pregled uvrstitev članov na največjih tekmah v finale Evropskega prvenstva, Svetovnih iger oziroma tekem
svetovnega pokala za leto 2017
1.mesto
Janja Garnbret
Chamonix (FRA)
Svetovni pokal
težavnost
Janja Garnbret
Villars (SUI)
Svetovni pokal
Težavnost
Janja Garnbret
Briancon (FRA)
Svetovni pokal
Težavnost
Janja Garnbret
Edinburgh (GBR)
Svetovni pokal
Težavnost
Janja Garnbret
Wujiang (CHN)
Svetovni pokal
Težavnost
Janja Garnbret
Kranj (SLO)
Svetovni pokal
Težavnost
Janja Garnbret
Chongqing (CHN)
Svetovni pokal
balvani
Janja Garnbret
Tokyo (JPN)
Svetovni pokal
Balvani
Janja Garnbret
Munchen (GER)
Svetovni pokal
balvani
Janja Garnbret
Skupna uvrstitev
Svetovni pokal
težavnost
Janja Garnbret
Skupna uvrstitev
Svetovni pokal
kombinacija
2.mesto
Mina Markovič
Campitello di Fassa (ITA)
Evropsko prvenstvo
težavnost
Janja Garnbret
Munchen (GER)
Evropsko prvenstvo
balvani
Janja Garnbret
Nanjing (CHN)
Svetovni pokal
balvani
Janja Garnbret
Wroclav (POL)
Svetovne igre
težavnost
Mina Markovič
Villars (SUI)
Svetovni pokal
težavnost
Domen Škofic
Villars (SUI)
Svetovni pokal
težavnost
Janja Garnbret
Skupna uvrstitev
Svetovni pokal
balvani
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3.mesto

Janja Garnbret
Xiamen (CHN)
Svetovni pokal
Janja Garnbret
Arco (ITA)
Svetovni pokal
Anže Peharc
Munchen (GER)
Evropsko prvenstvo
Jernej Kruder
Nanjing (CHN)
Svetovni pokal
4.mesto
Jernej Kruder
Munchen (GER)
Evropsko prvenstvo
Janja Garnbret
Campitello di Fassa (ITA)
Evropsko prvenstvo
Domen Škofic
Skupna uvrstitev
Svetovni pokal
Domen Škofic
Edinburgh (GBR)
Svetovni pokal
Domen Škofic
Kranj (SLO)
Svetovni pokal
5.mesto
Domen Škofic
Campitello di Fassa (ITA)
Evropsko prvenstvo
Domen Škofic
Wroclav (POL)
Svetovne igre
Mina Markovič
Kranj (SLO)
Svetovni pokal
Mina Markovič
Xiamen (CHN)
Svetovni pokal
Jernej Kruder
Meiringen (SUI)
Svetovni pokal
Katja Kadić
Vail (ZDA)
Svetovni pokal
Katja Kadić
Mumbai (IND)
Svetovni pokal
6.mesto
Mina Markovič
Skupna uvrstitev
Svetovni pokal
Janja Garnbret
Meiringen (SUI)
Svetovni pokal
7.mesto
Mia Krampl
Chamonix (FRA)
Svetovni pokal
Vita Lukan
Kranj (SLO)
Svetovni pokal
Katja Kadič
Skupna uvrstitev
Svetovni pokal
Mina Markovič
Wroclav (POL)
Svetovne igre
8.mesto
Mina Markovič
Briancon (FRA)
Svetovni pokal
Katja Kadić
Munchen (GER)
Evropsko prvenstvo
Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/latest-results

Težavnost
Težavnost
Balvani
balvani
balvani
težavnost
težavnost
Težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
balvani
Balvani
balvani
težavnost
balvani
Težavnost
Težavnost
balvani
težavnost
težavnost
balvani

Mladinska reprezentanca
Mladinska reprezentanca v primerjavi z lansko sezono ni dosegla podobnih rezultatov. Bili so sicer kar uspešni na
tekmah evropskega mladinskega pokala in osvojili nekaj kolajn. Na obeh prvenstvih pa je bila bera najboljših
rezultatov manjša od pričakovane. Eden od razlogov je verjetno tudi ta, da Janja Garnbret zaradi velikega števila
članskih tekem ni sodelovala v sklopu mladinske reprezentance. Vsekakor je med mladinci izstopala Vita Lukan z
osvojeno zlato kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti.
Pregled uvrstitev mladincev v finale na svetovnem oziroma evropskem mladinskem prvenstvu v letu 2017
1.mesto Vita Lukan
Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
kadetinje
Težavnost
4.mesto Luka Potočar
Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
kadeti
težavnost
Lučka Rakovec
Slany (CZE)
Evropsko prvenstvo
Kadetinje
balvani
Dominika Kodra
Slany (CZE)
Evropsko prvenstvo
St.deklice
balvani
5.mesto Mia Krampl
Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
Kadetinje
težavnost
Maja Majcen
Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
St.deklice
težavnost
Andrej Polak
Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
St.dečki
težavnost
7.mesto Tjaša Slemenšek Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
mladinke
težavnost
8.mesto Lučka Rakovec
Perm (RUS)
Evropsko prvenstvo
Kadetinje
težavnost
Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
Zbor dejavnosti
Zbor načelnikov, 19.april 2017 v Ljubljani, prisotni načelnik in člani IO KŠP, predsednik PZS Bojan Rotovnik, generalni
sekretar Matej Planko, strokovni sodelavec Tomo Česen in načelniki/namestniki 36 klubov/odsekov. Glavne vsebine:
poročila 2016, plani za 2017, državno prvenstvo, volitve.
Sestava in dejavnost organa v letu poročanja
Organ
vodja in namestnik

člani

seje
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IO komisije

Aleš Pirc, ŠPO
Rašica

Jure Golob, ŠPO Rašica
Janez Hafner, ŠPO Tržič
Lorin Moscha, ŠD Korenjak
Jernej Peterlin, ŠD Prosti čas
Urban Primožič, PK Škofja Loka

Kratek opis usposabljanj
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Naziv usposabljanja
Termin in lokacija
Št.
Vodstvo
udeležencev
(udeležilo /
zaključilo)
Izpiti za športne
1.-2.4., 22.4. in 5.5. 99/88
Matevž Bizjak (PK
plezalce
Ljubljana
Rogaška Slatina)
inštruktor šp.plezanja
1
Seminar in izpiti
inštruktor šp.plezanja spomladanski del

Od 19.5. do 7.10.
Ljubljana

18/16

Seminar in izpiti
inštruktor šp.plezanja zimski del

Začetek 1.12.,
končal se bo z izpiti
v februarju 2018

Je v izvajanju

Licenčni seminar
postavljalci smeri
Licenčni seminar
sodniki

16.4. Koper

20

26.4. Ljubljana

15

Seminar opremljevalci

6., 13. in 14.5. ter
7. in 8.10.
Plezališči Sopota in
Kotečnik

31/23

Matevž Bizjak (PK
Rogaška Slatina)
inštruktor šp.plezanja
1
Matevž Bizjak (PK
Rogaška Slatina)
inštruktor šp.plezanja
1
Miha Hribar, vodja
postavljalcev
Tomi Kirbiš, vodja
sodniškega zbora
Albin Simonič

4 seje IO KŠP

Člani vodstva

Jakob Bizjak, Eva
Grosek, Jernej Lukša,
Dejan Miškovič, Andraž
Gregorčič, Peter
Jeromel, Alen Marinovič
Alen Marinovič, Peter
Jeromel, David
Debeljak, Blaž Zazvonil,
Jakob Bizjak
Alen Marinovič, Peter
Jeromel, Jakob Bizjak,
Tanja Kajtna, Peter
Mikša, Kristjan Klanšček

Vili Guček, Miha Golob

Strokovni kadri (stanje na dan 1.1.2018, veljavnost licence do konca 2018 ali več)
Naziv
Skupno število
Št. z licenco
Št. pripravnikov
vaditelj
97
86
Inštruktor
328
245
športnega
plezanja 1
Inštruktor
14
14
športnega
plezanja 2
Trener 1
19
10
Trener 2
6
3
Sodniki
53
23
Postavljalci
28
25
3
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …)
Naziv aktivnosti
Termin in
Št. udeležencev in vodja
lokacija
16 tekem DP v
maj4 tekme v starejših, 6
težavnosti
november
tekem v srednjih in 6
Po Sloveniji
tekem v mlajših
19

Namen
Nacionalni sistem tekmovanja
Podrobnosti na:
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList

6 tekem DP v
balvanskem
plezanju

junijnovember
Po Sloveniji

Prvenstvo
Osnovnih šol
Prvenstvo Srednjih
šol

8.april
Vojnik
25.-26.1.
Ljubljana
Šentvid
Julijnovember

Svetovni pokal – 8
tekem težavnost

Svetovni pokal – 7
tekem balvani

Evropsko
prvenstvo
težavnost

Villars
Chamonix
Briancon
Arco
Edinburgh
Wujiang
Xiamen
Kranj
April-avgust
Meiringen
Chongqing
Nanjing
Tokyo
Vail
Mumbai
Munchen
30.6.-1.7.
Campitello di
Fassa
(ITA)

kategorijah
Vodja: Tomo Česen
Po dve tekmi v starejših,
srednjih in mlajših
kategorijah
Vodja: Tomo Česen

Nacionalni sistem tekmovanja
Podrobnosti na:
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList

147
Vodja: Karli Pintarič
164
Vodja: Andrej Kokalj

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah

članska reprezentanca
Vodja: Gorazd Hren

Udeležba na svetovnem pokalu
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results

članska reprezentanca
Vodja: Gorazd Hren

Udeležba na svetovnem pokalu
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results

članska reprezentanca
Vodja: Gorazd Hren

Udeležba na evropskem prvenstvu
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results

Promocija športnega plezanja v Srednjih šolah

Evropsko
prvenstvo
balvani

18.-19.8.
Munchen
(GER)

članska reprezentanca
Vodja: Gorazd Hren

Udeležba na evropskem prvenstvu
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results

Svetovne igre

21.-23.7.
Wroclav
(POL)

Kvalificirani tekmovalci
reprezentance
Vodja: Gorazd Hren

Udeležba na evropskem prvenstvu
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results

Svetovno
mladinsko
prvenstvo
(težavnost,
balvani)
Evropsko
mladinsko
prvenstvo

30.8. – 10.9.
Innsbruck
(AUT)

mladinska
reprezentanca
Vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu:
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results

28.9.-10.10.
Perm (RUS)

mladinska
reprezentanca
Vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu:
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
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(težavnost)
Evropsko
mladinsko
prvenstvo (balvani)

15.-16.9.
Slany (CZE)

mladinska
reprezentanca
Vodja: Anže Štremfelj

Razglasitev
najuspešnejših
športnih plezalcev
za leto 2017
Mednarodno
sodelovanje
IFSC

31.1.2018
Ljubljana

Vodja: Tomo Česen

competition/results
Udeležba na evropskem mladinskem pokalu
Podrobnosti na:
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/results
Promocija šp.plezanja

11.3.2017
Quebec City
(CAN)

Bojan Rotovnik

Udeležba na generalni skupščini IFSC

Evropska zveza

27.5.2017
Innsbruck
(AUT)

Urban Primožič
član IFSC tehnične komisije za dogodke in opremo

Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja)
Naziv projekta
Namen
Stanje
Svetovni pokal Kranj 11.-12.
Domača tekma svetovnega
Zaključeno
november
pokala - težavnost
Projekt OSP
Celovita promocija in
V izvajanju
pridobivanje sredstev za
obnavljanje plezališč
PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2017)
Naziv priznanja
Pogoj za prejem
Najuspešnejša športna
Rezultati in glasovanje KŠP
plezalka
Trener najuspešnejše športne Sklep KŠP
plezalke in plezalca
Najuspešnejši športni plezalec Rezultati in glasovanje KŠP
Trener najuspešnejšega
Sklep KŠP
športnega plezalca
Priznanje za vrhunske dosežke Rezultati in glasovanje KŠP

Priznanja za perspektivne
dosežke

Rezultati in glasovanje KŠP

Št. prejemnikov
Janja Garnbret (Šaleški AO)
Gorazd Hren (Šaleški AO)
Domen Škofic (ŠPO Radovljica)
Roman Krajnik (PK Škofja Loka)
Katja Kadić (PK Škofja Loka)
Mia Krampl (AO Kranj)
Jernej Kruder (ŠPO Celje)
Vita Lukan (ŠPO Radovljica)
Mina Markovič (ŠPK Plus)
Anže Peharc (AO Kranj)
Dominika Kodra (PK Kamnik)
Luka Potočar (ŠPO radovljica), Lučka Rakovec (ŠD
Proteus), Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak
Maribor)
Aleš Pirc, načelnik KŠP
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POROČILO KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2017
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo
Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z željo po
doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. Med člani PZS se je turno kolesarstvo pričelo širše uveljavljati pred
približno dvajsetimi leti, leta 2007 pa je bila ustanovljena predhodnica Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) z
dvema osnovnima nalogama:
• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in
• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.
Leta 2007 je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS tudi formalno uvrščeno med dejavnosti PZS, leta 2014 pa se je
KTK na Zboru preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in Strokovni odbor, za posebne naloge
pa projektne skupine.
Postopoma se krepi mreža povezav s PD in med PD, pri čemer imajo ključno vlogo turnokolesarski vodniki. V PD so
turni kolesarji organizirani na dva načina:
• v turnokolesarskih odsekih (TKO) ali
• v okviru dejavnosti drugih odsekov.
Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu.
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2017
KTK je imela v letu 2017 30 članov - odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti, med letom pa sta
nastali še 3 novi odseki, v nekaj društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. V bodoče pričakujemo
postopno povečanje števila odsekov.
Dejavnosti KTK v letu 2017:
-

-

usposabljanje za turnokolesarske vodnike I (TKV I)
licenčno izpopolnjevanje TKV
turnokolesarski tabor v Zasavju,
organizacija spomladanske ture (Mariborski kuclji, s TKO PD Ruše) in jesenske kolesarske ture KTK (Konjščica nad
Tržičem, s TKO PD Tržič),
urejanje domače podstrani KTK na domači strani PZS,
predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD)
sodelovanje v strokovni skupini PZS, ki usmerja odpiranje dvonamenskih poti
zasnova bodočega katastra turnokolesarskih poti
sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, GIZ za
pohodništvo in kolesarstvo itd.) in sodelovanje na razgovorih s predstavniki Zavoda za gozdove, ZRSVN, TNP in
turističnega gospodarstva o tej tematiki
sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom,
aktivnosti povezane z urejanjem Slovenske turnokolesarske poti: urejanjem spletnega vodnika in markiranjem
poti

Zbor turnih kolesarjev
Zbor turnih kolesarjev smo izvedli 9. marca 2017 na Mengeški koči na Gobavici. Udeležilo se ga je 30 predstavnikov
društev. Najprej je zbor obravnaval in sprejel poročilo KTK za preteklo leto in plan dela za leto 2017, nato pa je Uroš
Ribič predstavil nastajajoči Turnokolesarski center v Domu pod Storžičem, Pia Peršič in Andrej Martinčič pa vtise s
Slovenske turnokolesarske poti (STKP). Podelili smo tudi častne znake prvim sedmim turnim kolesarjem, ki so
prevozili celotno STKP.
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Sestava in dejavnost KTK v letu 2017
Organi KTK
Organ
Izvršni odbor

vodja in namestnik
Jože Rovan,
PD Lj.-matica

Strokovni
odbor

Igor Rozman

Odbor
za Karmen Razlag
informiranje in
promocijo
Odbor
za Matic Klanjšček
turnokolesarske
poti

Odbor
za Marjan Pučnik
organizacijo tur
in tabora

člani
Andrej Bandelj, PD Sežana
Simon Berlec, PD Kamnik
Boštjan Golež, PD Dramlje
Matija Klanjšček, PD Logatec
Tomaž Lampelj, PD Pošta in Telekom
Marjan Pučnik, PD Ruše
Karmen Razlag, PD Tam Maribor
Peter Šilak, OPD Koper
Aldo Zubin, OPD Koper
Andrej Bandelj, PD Sežana
Jure Martinjak, PD Kranj
Igor Rozman, PD Lj.-matica
Peter Šilak, OPD Koper
Barbara Škof, PD Ruše
Blaž Šmid, PD Kranj
Roland Bukovnik, PD Tržič.
Tomaž Lampelj, PD Pošta in Telekom
Karmen Razlag, PD Tam Maribor
Boštjan Golež, PD Dramlje
Tadej Kosmačin, PD Jakoba Aljaža
Pia Peršič, PD Krško
Franci Razpet, PD Zagorje
Jože Rovan, PD Lj.-matica
Marjan Pučnik, PD Ruše
Barbara Škof, PD Ruše

seje
9. seja 10-4-2017
10. seja 18-9-2017
11. seja 20-11-2017

koordinacija po
spletu

koordinacija po
spletu
Koordinacija po
spletu

koordinacija po
spletu

Strokovni sodelavec: Matjaž Šerkezi
Usposabljanje za TKV I in TKV II
V letu 2017 je KTK organizirala 10. usposabljanje za TKV I s skupno 22 udeleženci (2 dni na Krvavcu in 4 dni v
Valvasorjev domu pod Stolom). Usposabljanje je dobro uspelo po zaslugi tako prizadevnih predavateljev kot tudi
izjemno zavzetih udeležencev. Izbira Krvavca za kolesarsko-tehnični del usposabljanja se je zelo obnesla, saj je s
pomočjo žičnic osvajanje tehnike vožnje bistveno učinkovitejše.
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Usposabljanja KTK
Naziv
usposabljanja
TKV I

Termin in
lokacija
3. in 4. 6. 2017
Krvavec
23.-26. 6. 2017
Valvasorjev dom

Licenčno
7. in 8. 10. 2017,
izpopolnjevanje Dom pod
TKV
Storžičem

Vodstvo

Člani vodstva

22 / 22

vodja:
Igor Rozman

17/17

Vodja:
Peter Šilak

Marjan Pučnik, TKV I
Jože Rovan, TKV II
Blaž Šmid, TKV II
Jure Martinjak,TKV I
Niko Korbar, TKV I in UGK II
Franci Razpet, TKV I
Anej Štrucl, TKV I in UGK II
Atila Armentano, TKV II
Peter Šilak, TKV II
Jože Rovan, TKV II
Blaž Šmid, TKV II
Jure Martinjak TKV I

Št.
udeležencev
(udel./zaklj.)

Strokovni kadri (stanje na dan 15.1.2018)
Naziv
TKV I
TKV II

Št. vodnikov
90
31
121

Št. pripravnikov
51
6
57

Neaktivni
59
4
63

Skupno število
200
41
241

Izvedene aktivnosti
Naziv aktivnosti
Spomladanska tura
KTK
TK tabor

Jesenska tura KTK

Termin in
lokacija
8.4.2017
Mariborski kuclji
11. – 15. 8.2017
Zasavje
30. 9. 2017
Konjščica nad
Tržičem

Namen

Št. udeležencev in vodja

40 udeležencev
vodja: Marjan Pučnik
13 udeležencev
vodja: Marjan Pučnik

Srečanje TK iz vse Slovenije

65 udeležencev
vodja: Andrej Remškar

Srečanje TK iz vse Slovenije

Kolesarske ture, druženje in
izobraževanje

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Elektronska predstavitev
dejavnosti KTK
Učbenik Turno
kolesarstvo
STKP

Namen
Stanje
Promocija
turnega trajna dejavnost
kolesarstva
Učbenik za usposabljanja trajna dejavnost
KTK - posodobitev
Urejanje poti
trajna dejavnost

Podeljena priznanja (s tem se še prav nič ne mudi )
Obrazložitev razlik med planom in poročilom za 2017
Zastavljene naloge smo večinoma izpolnili, izjemno smo zadovoljni z odzivom TK v zvezi s STKP, Dnevniki gredo za
med, nezadovoljni pa smo z udeležbo na taboru, Zasavje očitno ne vleče, čeprav je zelo primerno za turno
kolesarjenje in so bili udeleženci s taborom zelo zadovoljni. Tabor bomo zato tudi letos organizirali v Zasavju.
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Zaključek
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam:
• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev,
• dopolnitvi učnega programa Turnokolesarske šole
• organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur
• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS
• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA in
• urejanju Slovenske turnokolesarske poti in pripadajočih informacijskih gradiv ter spletnega vodnika
• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje).
Predvsem si želimo ustvariti primerno sožitje med kolesarji in drugimi uporabniki gorskega sveta, čemur so
namenjeni mnogi naši napori pri izobraževalnih akcijah in izvedbi vodenih tur. Sooblikovati želimo tudi takšno
okoljsko zakonodajo, ki bo vzpostavila jasen in razumen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v naravnem okolju.
Turni kolesarji smo po vplivu na okolje in direktno na poti primerljivi s pohodniki, s pohodniki nas povezujejo tudi
skupni interesi varovanja naravnega okolja. Žal se to spoznanje, ki je že dolgo večinsko sprejeto pri naših zahodnih
sosedih in se vse bolj uveljavlja tudi v drugih državah alpskega loka, pri nas le počasi prebija, zakonodaja pa je
nejasna in neživljenjsko omejevalna. V PZS smo na tem področju s sprejetjem kriterijev za ureditev dvonamenskih
poti naredili korak naprej, določili prve dvonamenske poti, zaradi neurejenega statusa planinskih poti pa v letu 2017
na tem področju nismo naredili pomembnejšega napredka. Pri legalizaciji STKP smo zelo dobro sodelovali z ZRSVN in
ZGS, močno pa se zatika pri nekaterih lastnikih.
Jože Rovan, načelnik KTK PZS
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POROČILO KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 2017

Foto: Marko Prezelj

spremljajoče fotografije (do 5)
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA PZS
sestavljajo načelnik in člani komisije. Glavne naloge IO KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in
usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih
kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst
alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego
statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s
področja alpinistične aktivnosti.
Osnovna predstavitev delovanja KA
Delovanje KA v 2017
IO KA ima načelnika in šest članov. V 2017 je bilo pri KA registriranih 42 alpinističnih kolektivov (odsekov in klubov),
ki so skupaj združevali 909 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki).
S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1.10.2017:
Panoga
Svetovni
Mednarodni
Perspektivni
razred
razred
razred
PLANINSTVO 0
12
6
ALPINIZEM

Državni
razred
7

Mladinski
razred
1

SKUPAJ
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Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2016 je bil v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 2. 2. 2017, skupaj s
Komisijo za športno plezanje in Komisijo za gorske športe.
V letu 2017 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca pod vodstvom
Marka Prezlja. Veliko projektov je vezanih na več let skupaj. Nekatere projekte je komisija izpeljala sama, nekatere
pa s sodelovanjem s posameznimi alpinisti, z vodstvom in službami PZS. Trenutni člani so: Matija Volontar, Marija
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Jeglič, Tjaša Jelovčan, Anže Klarič, Sara Jaklič, Žiga Oražem, Andrej Jež in Jernej Ortar. Žal se je v letu 2017 na akciji
Bavarske Alpe smrtno ponesrečil Domen Petrovčič.
Ves čas se spremlja mlade perspektivne fante in dekleta preko taborov in ostalih akcij KA PZS za morebitne nove
kandidate SMAR.
Zbor dejavnosti
Seje KA in zbora načelnikov
IO KA je imel v 2017 pet rednih sej ter zbor načelnikov v mesecu aprilu. Vse ostalo delo je potekalo preko sodobnih
poti obveščanja z namenom prihraniti sredstva in jih nameniti alpinizmu. Za kategorizacijo je zadolžen Matjaž Šerkezi,
strokovni sodelavec. Alen Marinović pa je vodja usposabljanj KA PZS.
Organ
Komisija za
alpinizem

Načelnik(ca)
Miha Habjan,
Akademski AO

člani
Boštjan Štor, AO PD Celje –
Matica
Peter Bajc, AO PD
Železničar
Jasna Pečjak, AO PD
Domžale
Nejc Pozvek, PAK Senovo
Blaž Gladek, AO PD Kamnik
Alen Marinović, Šaleški AO

Seje
KA PZS - 18. seja IO 04.01.2017
KA PZS - 19. seja IO –
06.03.2017
KA PZS - 20. seja IO 24052017
KA PZS - 21. seja IO –
12.09.2017
KA PZS - 22. seja IO –
23.11.2017
Zbor načelnikov:
Kamnik, 13. 4. 2017

Kratek opis usposabljanj
Usposabljanja v 2017
V letu 2017 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste.

Naziv
usposabljanj
a

Termin in lokacija

Izpiti za
alpiniste

1.rok zimski del - sodelovalo 25
kandidatov (uspešno opravilo 9)
1.rok letni del - sodelovalo 25
kandidatov (uspešno opravilo
10)

Št.
udeležen
cev
(udeležilo
/
zaključilo)
25
kandidato
v / 22 jih
zaključi

1.rok teorija – sodelovalo 20
kandidatov (uspešno opravilo
15)
2.rok - sodelovalo 18 kandidatov
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Vodja
usposablja
nja

Člani vodstva

Alen
Marinović,
AI

Tadej, Mrak, Luka
Stražar, Blaž
Navršnik, Slavko
Rožič, Marko
Petek, Nejc
Pozvek, Peter
Jeromel, Peter
Bajec, Miha Zupin,
Janez Ločičnik,
Alen Marinovič,
David Pavlovič, Jan
Pinter, Luka

(uspešno opravilo 17)

Juhart, Igor
Kremser in Miha
Hauptman.

2.rok teorija – sodelovali 9
kandidati (uspešno vseh devet)
Do 30.9. – izpitna tura
Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2017)
Naziv
Alpinist
Alpinistični inštruktor
Gorski vodnik
Mlajši pripravnik
Pripravnik
Starejši Pripravnik
Tečajnik

Skupno število
247
151
26
135
31
294
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Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …)
Naziv aktivnosti

Termin
in Št. udeležencev in Namen
lokacija
vodja
Tabor za
11. – 18.03.
12 alpinistov,
Plezanje mladih perspektivnih
perspektivne
vodji: Peter Bajec in
alpinistov v gorah nad
alpiniste Chamonix
Nejc Marčič
Chamonixom.
Tabor za
14. – 21. 10.
12 alpinistov,
Plezanje mladih perspektivnih
perspektivne
vodji: Rok Kurinčič in
alpinistov v gorah nad
alpiniste Chamonix
Boštjan Mikuž
Chamonixom.
Tabor za
20. – 30. 07.
9 alpinistov, vodji:
Plezanje mladih perspektivnih
perspektivne
Andrej Grmovšek in
alpinistov v Dolomitih.
alpiniste Val Masino
Nejc Pozvek
Zimski tabor v
18. – 19. 02.
12 alpinistov, vodji:
Zimski plezalni tabor za mlade
skupini Velikega
Peter Bajec in Nejc
perspektivne alpiniste v
Špičja
Marčič
stenah skupine Velikega
Špičja.
Jesenski plezalni
06. – 08. 10.
10 alpinistov, vodja:
Letni plezalni tabor za mlade
tabor v Peci
Grega Lačen
perspektivne alpiniste v Peci
na Koroškem.
Mednarodno
13.5. – 20.5.
Miha Kern
Spoznavanje angleškega
srečanje BMC
načina plezanja.
Zbor alpinistov
14. 10. – Vršič Organizatorji AO
Neformalno srečanje in
Jesenice
druženje alpinistov
Zbor alpinistov
6. 10. - Vršič
Kazimir Drašlar
Srečanje alpinistov veteranov
veteranov
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Alpinisti veterani na rednem srečanju v Koči na gozdu, Vršič 2017.

Akcije Slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR
Naziv aktivnosti
Izmenjava z
ameriškimi plezalci
Škotska

Bavarske Alpe

Albanija

Slovaška
Paklenica, Hrvaška
Picos de Europa

Maroko

Termin
in Št. udeležencev in Namen
lokacija
vodja
19.1. – 22.1.
6 udeležencev, vodja:
Izmenjava izkušenj s tujimi
Marko Prezelj
alpinisti in izkušenimi
slovenskimi alpinisti.
12.2. – 19.2.
7 udeležencev, vodja:
Spoznavanja novega področja
Marko Prezelj
in povezovanja z lokalnimi
značilnostmi.
18.3. – 25.3.
6 udeležencev, vodja:
Spoznavanja novega področja
Matej Balažic
in povezovanja z lokalnimi
značilnostmi.
10.7. – 21.7.
3 udeleženci, vodja:
Spoznavanja novega področja
Matija Volontar
in povezovanja z lokalnimi
značilnostmi.
18.6. – 24.6.
15 udeležencev
Drugi plezalni teden v okviru
projekta ERAZMUS+ Sport.
24.9. – 30.9.
15 udeležencev
Tretji plezalni teden v okviru
projekta ERAZMUS+ Sport.
11.8. – 23.8.
5 udeležencev, vodja:
Spoznavanja novega področja
Tjaša Jelovčan
in povezovanja z lokalnimi
značilnostmi.
9.11. – 26.11.
7 udeležencev, vodja:
Spoznavanja novega področja
Aleš Česen
in povezovanja z lokalnimi
značilnostmi.

Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja)
Naziv projekta Namen
Stanje
Alpinistični
Za namen
Alpiročnik deluje:
priročnik usposabljanja in
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_st
Alpiročnik
izobraževanja
ran) Vsebinsko in oblikovno se je gradivo v 2017
alpinistov
dopolnilo.
pripravljeno
učno gradivo
v elektronski
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Slovenska
mladinska
alpinistična
reprezentanca

(spletni) obliki.
Dolgoročna usmerjena
podpora mladim
perspektivnim alpinistom.

Po smrtni nesreči Domna Petrovčiča, člana Smar,
ena akcija v poletnem času ni bila izvedena.
Jeseni 2017 se je program akcij odvil po planu.
Ekipa je bila dopolnjena.

Podeljena priznanja
Naziv priznanja
Najuspešnejša
alpinistka,
najuspešnejši alpinist
in najbolj perspektiven
alpinist v 2016
Priznanje za posebne
dosežke v alpinizmu

Priznanje za življenjsko
delo v alpinizmu

Pogoj za prejem
Vrhunski alpinistični
vzponi v domačih ali
tujih stenah, ki so
najbolj zaznamovali leto
2016
Vrhunski alpinistični
vzponi v domačih ali
tujih stenah, ki so
zaznamovali leto 2015
Priznanje za prispevek
in razvoj na področju
alpinizma / kvalitetnega
in vrhunskega

Št. Prejemnikov
4 prejemniki (Luka Lindič – AO CeljeMatica, Tjaša Jelovčan – AO Kranj in naveza
Marija Jeglič - AO Ljubljana-Matica in Sara
Jaklič - AO Kranj)
2 prejemnika (Aleš Česen – Alpski gorniški
klub in posthumno Domen Kastelic –
Akademski AO)
1 prejemnik (Andrej Štremfelj – AO Kranj)

Zaključek
Večina planov za leto 2017 je bilo izpeljanih. Prioriteta KA je poleg usposabljanja, še vedno podpora mladih
perspektivnih alpinistov ter vrhunski alpinizem. Temu je bila namenjena velika večina pozornosti delovanja KA in tudi
finančnih sredstev namenjenih za alpinizem. Vse tekoče zadeve so se v dobrem sodelovanju s strokovno službo
urejale sproti. Nekaj projektov je še vedno v teku (npr. zbornik Slovenski alpinizem) in še niso v celoti izpeljani do
konca.
Glede na trende v zadnjih letih bo potrebno tudi v prihodnje zelo racionalno upravljati s financami in določiti
resnične prioritete delovanja KA, predvsem da bosta lahko nemoteno delovala usposabljanje novih strokovnih
kadrov ter program vrhunskega alpinizma. Velik izziv za komisijo v prihodnje bo sodelovanje KA z odseki in klubi po
Sloveniji z namenom, da se ohranja sistem usposabljanja novih alpinistov ter ohranja mrežo aktivnih alpinističnih
odsekov in klubov.
Miha Habjan, načelnik KA PZS

30

POROČILO KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA LETO 2017
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat - tekmovalno turno
smučanje in tekmovalno ledno plezanje. IO KGŠ sestavljajo načelnik (Jasna Pečjak) in člani komisije (Iztok Cukjati,
Milan Šenk, Žiga Šter in Andrej Pečjak ). Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra in članstva
(tekmovalci, inštruktorji, sodniki, idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih
tekmovanj , skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, sodelovanje z drugimi državnimi in
mednarodnimi organizacijami in zvezami. V Okviru komisije pod okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v
tujini tekmujeta slovenska reprezentanca v turnem smučanju in reprezentanca v lednem plezanju. Tekmovanja v
lednem plezanju se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega napredka v tehniki plezanja selijo iz naravnih
zaledenelih slapov na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih oprimkov za kategorijo
težavnost , hitrostno plezanje pa ostaja na ledu.
Na tekmovanjih v turnem smučanju so poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več
kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, v zadnjih letih vse bolj
priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi za
množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah,
najpogostejše so posamične in tekme v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem času tudi
atraktivni disciplini šprint in štafete.
Zbor dejavnosti
Zbor načelnikov, 14.april 2017 v Kamniku, prisotni načelnik in člani IO KGŠ, predsednik PZS Bojan Rotovnik, strokovni
sodelavec KA Matjaž Šerkezi in načelniki/namestniki 6 klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2016, plani za 2017.
Sestava in dejavnost organa v letu poročanja
Organ
vodja in namestnik
Člani
IO komisije
Jasna Pečjak, ŠPO
Iztok Cukjati, PK Extrem
Domžale
Milan Šenk, AO Jezersko
Žiga Šter, AO Kranj
Andrej Pečjak, ŠPO Domžale
Članska reprezentanca – tekmovalno turno smučanje
V letošnjem letu se je slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju udeležila vikenda tekmovanj
svetovnega pokala v Andori in svetovnega prvenstva v Italiji. Poleg omenjenega so se tekmovalci udeležili tudi
nekaterih drugih mednarodnih tekem z vrhunsko udeležbo ostalih tekmovalcev (Mountain Attack v Avstriji, Sella
Ronda v Italiji, Pierra Menta v Franciji idr.).
Sezono nastopanja v svetovnem pokalu ocenjujem kot dobro, vendar pri tem ostaja še naprej nerešeno vprašanje
financiranja in organiziranosti trenažnega procesa na najvišji ravni. Z zavedanjem, da je prav turno smučanje
najresnejši kandidat za novo panogo na olimpijskih igrah leta 2022 več različnih reprezentanc zelo sistematično
pristopa k delu s tekmovalci. Na ta način se pojavljajo vedno večje razlike med reprezentancami, ki delujejo na
amaterski ravni (kamor sodi tudi slovenska) in ekipami, ki imajo profesionalno podporo (Italija, Francija, Švica,
Španija, Avstrija).
Prav slednje – sprememba organiziranosti in financiranja – bo bistveno za nadaljnji razvoj tekmovalnega turnega
smučanja v Sloveniji.
Svetovno prvenstvo, 23. februar - 2. Marec, Alpago &Piancavallo (Italija)
Karmen Klančnik: 10. mesto na tekmi v šprintu in 22. mesto v vzponu
Nejc Kuhar: 18. mesto na tekmi v vzponu in 23. mesto na posamični tekmi
Luka Kovačič: 12. mesto na tekmi v vzponu (mlajši člani) in 10. mesto na posamični tekmi (mlajši člani)
Anže Šenk: 56. mesto na tekmi v vzponu
Svetovni pokal, 20.- 21. Januar, Andora
Karmen Klančnik: 22. mesto v tekmi posamezno in 19. mesto na tekmi v vzponu
Luka Kovačič: 15. mesto v tekmi posamezno (mlajši člani) in 35. mesto na tekmi v vzponu
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Anže Šenk: 35. mesto v tekmi posamezno in 55. mesto na tekmi v vzponu
Nejc Kuhar: 15. mesto na tekmi v vzponu
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …)
Naziv
Termin in
Št.
Namen
aktivnosti
lokacija
udeležencev
in vodja
4 tekme za
Januar –
Skupno 59
Nacionalni sistem tekmovanja
Slovenski
februar
tekmovalcev
pokal
Jezersko,
Krvavec,
Javornik,
Okrešelj
Članska reprezentanca – tekmovalno ledno plezanje
Reprezentanco v tekmovalnem lednem plezanju je v sezoni 2016/2017 sestavljalo pet članov - Janez Svoljšak in Nace
Grgorinič pri moških in Sara Jaklič, Marija Jeglič in Maja Šuštar pri ženskah.
Najodmevnejše rezultate je pričakovano osvojil Janez Svoljšak, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil
7.mesto. Na najpomembnejši tekmi, svetovnem prvenstvu, pa je s 4. mestom za las zgrešil kolajno.
Rezultati sezone 2017:
SVETOVNO PRVENSTVO CHAMPAGNY EN VANOISE
2. - 5.februar 2017
4.mesto Janez Svoljšak, težavnost (44 tekmovalcev)
TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL UIAA 2016/2017:
16. - 17. december 2016,Durango, ZDA
8. mesto Janez Svoljšak, težavnost (27 tekmovalcev)
16. mesto Sara Jaklič, težavnost (20 tekmovalk)
7.- 8. januar 2017, Peking, Kitajska
5. mesto Janez Svoljšak (42 tekmovalcev)
13. - 15. januar 2017, Cheong song, Koreja
6. mesto Janez Svoljšak, težavnost (45 tekmovalcev)
21. mesto Marija Jeglič, težavnost (29 tekmovalk)
20. - 21. januar 2017, Saas Fee,Švica
5. mesto Janez Svoljšak, težavnost (53 tekmovalcev)
27. - 29. januar 2017, Rabenstein, Italija
9. mesto Janez Svoljšak, težavnost (53 tekmovalcev)
29. mesto Nace Grgorinič
19. mesto Marija Jeglič in Maja šuštar (35 tekmovalk)
33. Sara Jaklič
Končni vrstni red svetovnega pokala
Moški: težavnost
7. mesto Janez Svoljšak (63 tekmovalcev s točkami)
Ženske: težavnost
32.mesto Marija Jeglič (51 tekmovalk s točkami)
37.mesto Sara Jaklič
42.mesto Maja Šuštar
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Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …)
Naziv
Termin in lokacija Št. udeležencev in Namen
aktivnosti
vodja
3 tekme za
November 2016 - Skupno 27
Nacionalni sistem tekmovanja
Slovensko
Zagreb, Ravna
tekmovalcev
hrvaški pokal
gora, Češnjica
Humarjev
8.marec
11
Tradicionalna tekma v lednem plezanju
memorial
Mojstrana
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Naziv usposabljanja
Termin in
Št.
Vodstvo
lokacija
udeležencev
(udeležilo /
zaključilo)
Tečaj za nove sodnike
Češnjica
2/2
Vodja Andrej Pečjak
25.in 26.11
2016
Obnovitveni tečaj za
26. 11. 2016 1/1
vodja: Andrej Pečjak
slovenske državne in
Češnjica
medn. Sodnike
PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2017)
Naziv priznanja
Pogoj za prejem
Najuspešnejša
Rezultati in glasovanje KGŠ
ledni plezalec
Najuspešnejša turni
Rezultati in glasovanje KGŠ
smučar

Člani vodstva

Nejc Šter,Jasna
Pečjak
Nejc Šter

Št. prejemnikov
Janez Svoljšak, AO Kranj
Nejc Kuhar, AO Jezersko

Jasna Pečjak, načelnica KGŠ PZS
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POROČILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI ZA LETO 2017

(foto: Na Prisank, Videc)

Komisija za planinske poti je strokovni organ PZS, določen v Statutu PZS, ki usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti
na področju planinskih poti. Deluje po določilih pravilnika o delu KPP, Statuta PZS in Častnega kodeksa slovenskih
planincev ter ZPlanP.
Naloge komisije, poleg določenih v omenjenih dokumentih, so:
- usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti;
- pripravi predlog načrta dela za svoje področje ter ga pošlje Zboru markacistov in UO PZS, skrbi za smotrno
uporabo finančnih sredstev;
- skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh;
- skrbi za vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli varstva narave in
stališči KVGN pri UO PZS;
- sprejema program tehnično zahtevnih delovnih akcij ter jih organizira in vodi;
- skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v
skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS, pripravi program usposabljanja markacistov in inštruktorjev
ter ga da v potrditev OUP;
- vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj markacistov in inštruktorjev
markacistov v skladu s svojim programom in dogovorjenim programom OUP;
- vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov ter njim izdanih značk in diplom;
- sklicuje Zbore markacistov, za katere pripravi gradivo, predlog dnevnega reda in predloge sklepov;
- izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS;
- med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;
- vodi kataster planinskih poti;
- vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: obhodnic);
- izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot;
- imenuje in razrešuje svoje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa;
- opravlja druge zadeve v skladu z v uvodu navedenimi dokumenti.
KPP ima naslednje stalne strokovne odbore: odbor za usposabljanje, odbor za tehnična vprašanja in odbor za
dokumentacijo.
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Sestava KPP 2017:
Organ
IO KPP

vodja in namestnik
Igor Mlakar,
Bogdan Seliger

člani
Boštjan Gortnar
Gabrijel Podobnik
Jurij Videc
Marjana Jelen
Stanislav Vidovič
Uroš Vidovič

Organ
Odbor za tehnična
vprašanja (OTV)

vodja odbora
Albin Žnidarčič,

člani
Branko Lombar,
Lojze Pirnat,
Rajko Lotrič.

Odbor za
dokumentacijo in
kataster planinskih
poti (ODKP)
Odbor za
usposabljanje
(OZU)

Danilo Sbrizaj,

Andrej Stritar,
Janko Šeme,
Mateja Zega Perko.

Janko Šeme

Bojan Šifrar,
Zdravko Bodlaj,
Alja Bradaškja Cizelj.

seje
11. redna seja: 5. 1. 2017
8. korespondenčna: 19. 2. 2017
12. redna seja: 4. 4. 2017
9. korespondenčna: 7. 4. 2017
13. redna seja: 21. 4. 2017
14. redna seja: 22. 5. 2017
15. redna seja: 28. 9. 2017
16. razširjena seja: 26. 10. 2017
17.redna seja: 26. 10.
zbor markacistov21.4.2017
seje
Analizni sestanek, 3. 2. 2017
Skupni sestanek 19. 6. 2017
4. seja: 30. 11. 2017
Analizni sestanek: 22. 12. 2017
6. seja: 31. 8. 2017

1. seja: 28. 3. 2017
2. sestanek: 18. 5. 2017
3. sestanek: 19. 6. 2017
4. sestanek: 31. 8. 2017
5. sestanek: 6. 12. 2017
IO KPP se je v letošnjem letu sestal večkrat kot predvideno, povečalo se je število vlog PD za spremembe planinskih
poti in njihov vnos v kataster, ter novo izobraževanje
V soboto, 1. 7. 2017 je KPP PZS v sodelovanju Z OPP Posočja organizirala 5. Dan slovenskih markacistov. Tokrat se je v
Logu pod Mangartom zbralo 88 markacistov iz različnih planinskih društev cele Slovenije. Markacisti so se družili med
seboj in med delom izmenjali dobre prakse ter tkali nove vezi. Uredili in markirali so poti v skrbništvu PD Bovec.
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ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA
Organizira in izvaja akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti. Skrbi za sodobno in varno delo, nabavo
opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripomočkov, ki so potrebni za vzdrževanje planinskih poti.
Akcije tehnične skupine
Akcije v letu 2017 so, razen dveh, potekale ob pomoči helikopterjev SV, ki so v 12 urah poletov na določene točke
prepeljali material in opremo potrebno za izvedbo akcij v visokogorju. Tri hitre akcije so se s pomočjo helikopterjev
izvedle v enem dnevu, klasično bi potrebovali vsaj tri dni za vsako.
TEHNIČNE AKCIJE V LETU 2017
Št. Ime poti

1.
2.

3.

4.

Hanzova na
Prisojnik
Boštjanca
(Kamniško
sedlo–Turska
gora)
Studorski
preval– Konjsko
sedlo-Snežna
konta
Potočka zijalka–
Olševa

Tip akcije

Št.
mark.
na
akciji

Ure
dela

Strošek

28. do 29. 7.
2017

Helik.
klasik

4

100

620,47

Kamnik

28. do 29. 7.
2017

Helik.,
klasik

7

234

1.299,14 729,47

PZS,LJ Matica

4. 9. 2017

Hitra helik. 13

163

1.684,03 1.015,05

Solčava

14. 10. 2017

klasična

122

786,47

431,84

16. in 18. 10.
2017
16. 10. 2016
SKUPAJ

Hitra helik.
4+2
+klasik
Hitra helik. 5

99

342,50

279,89

60
778

557,83
330,76
5.290,44 3.427,62

Planinsko
društvo –
skrbnik poti

Termin akcije

Kranjska Gora

5.

Bavški Grintavec Jesenice

6.

Tamar– Ponce

PZS

9

VGRAJEN MATERIAL NA AKCIJAH
VRSTA MATERIALA
KOLIČINA
VGRAJENI KLINI razni
155 kos
jeklenica
295 m

Ponca 2017, foto: Igor Mlakar

36

Strošek ostalo

material (€) (€)

640,61

ODBOR ZA DOKUMENTACIJO (ODKP).
Planinske poti so javno dobro in so dobile z Zakonom o planinskih poteh status javne infrastrukture.
Planinske poti urejajo in markirajo strokovno usposobljeni markacisti prostovoljci. ODKP vodi seznam markacistov in
inštruktorjev markacistov, izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor markacist PZS, podeljenih priznanj in
diplom Alojza Knafelca, kataster planinskih poti, seznam obhodnic, seznam izdanih značk za prehojeno obhodnico
Slovensko planinsko pot in Razširjeno Slovensko planinsko pot ter zbira letna poročila odsekov za planinske poti,
odborov za planinske poti in markacistov, ter vodi in vzdržuje kataster planinskih poti.
Dejavnost ODKP je v letu 2017 obsegala:
vnos in urejanje potekov planinskih poti v geografsko informacijskem sistemu,
urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in
kataster planinskih poti je v fazi preverjanja pravilnosti podatkov in je pripravljen na nadgradnjo.
Za obhodnice skrbita člana IO KPP Stanislav Vidovič in Uroš Vidovič, ki sta poskrbela tudi za
posodobitev seznama obhodnic, ki ustrezajo pogojem ZPlanP,
vodenje seznama SPP in RSPP
STANJE PLANINSKIH OBHODNIC V LETU 2017
Ime
Število
Vse planinske obhodnice
62
Mednarodne planinske obhodnice
4
Vezne planinske obhodnice
46
Točkovne planinske obhodnice
12
SLOVENSKA PLANINSKA POT
V letu 2017 je bilo potrjenih 123 dnevnikov Slovenske planinske poti. Potrjenih je bilo tudi 42 dnevnikov Razširjene
slovenske planinske poti. Izdanih je bilo prav toliko znakov za vsako posamezno obhodnico.
KATASTER PLANINSKIH POTI:
ŠTEVILO ODSEKOV NA PLANINSKIH POTEH

6094

ŠTEVILO PLANINSKIH POTI

1969

SKUPNA DOLŽINA ODSEKOV

10.014,60 km

ŠTEVILO ODSEKOV LAHKIH PL. POTI

5326 (9.883,76 km)

ŠTEVILO ODSEKOV ZELO ZAHTEVNIH PL. POTI

308 (49,68 km)

ŠTEVILO ODSEKOV ZAHTEVNIH PL. POTI

460 (81,16 km)

ŠTEVILO DRUŠTEV SKRBNIKOV

196

(posnetek Katastra pl. poti: odseki planinskih poti v Sloveniji)
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KPP je v letu 2017 potrdila spremembe planinskih poti podane v 43 vlogah skrbnikov:
Tip spremembe
Število vlog
Prestavitev poti
8
Prenos poti
13
Sprememba statusa poti (opustitev) 8
Nova pot
9
Opustitev obhodnice
3
Podaljšanje zapore poti
2

ODBOR ZA USPOSABLJANJE (OU KPP)
Odbor za usposabljanje pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke, organizira tečaje, seminarje,
predavanja ter druge oblike izobraževanja in usposabljanja potrebne za markaciste. Na osnovi dejavnosti urejanja
poti po zahtevnosti so bile uvedene 3 kategorije markacistov. Odbor za usposabljanje KPP je na tej osnovi prenovil
program usposabljanja za markaciste PZS. V letu 2017 so bili izvedena predvidena usposabljanja po starem programu.
Po prenovljenem programu je bil izveden prvi, tečaj za markaciste kategorije A. Udeležilo se ga je 47 kandidatov, ki so
uspešno opravili tečaj.
Zaradi premalo prijavljenih udeležencev, je žal odpadel predviden tečaj na za varno delo z motorno žago.

(foto: Tečaj A – Dolenja vas pri Čatežu, Bogdan Seliger)

V letu 2017 so bila izvedena naslednja usposabljanja
Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udel.

Vodstvo

Tečaj za markaciste – Kategorija A

Dolenja vas pri Čatežu - 7. – 9.
7. 2017

47

Katarina Kotnik

Licenčno usposabljanje 1

Paški Kozjak - 22. 4. 2017

29

Maksimiljan Kotnik

Licenčno usposabljanje 2

Golo Brdo - 3. 6. 2017

13

Igor Mlakar

Licenčno usposabljanje 3

Ruška koča - 26. 8. 2017

16

Zdravko Bodlaj

Licenčno usposabljanje 4

Mirna gora - 7. 10. 2017

19

Bogdan Seliger

Zaključni tečaj za markaciste PZS

Čaven - 20. 5. 2017

23

Bogdan Seliger

Zaključni tečaj za markaciste PZS

Koča Velikonočnica - 9. 9. 2017

19

Maksimilijan Kotnik

KADER INŠTRUKTORJEV MARKACISTOV IN MARKACISTOV
Naziv
Skupno št. vseh
izšolanih
Markacist INŠTRUKTOR PZS
14
Markacist PZS
1078
Markacist – Kategorija A
45

registrirani
h
9
760
45
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Št. pripravnikov
4
44
/

Št. registriranih
pripravnikov
4
19
/

ČEZMEJNO SODELOVANJE NA PODROČJU PLANINSKIH POTI
Naziv aktivnosti
Termin in
Udeleženci
lokacija
Strokovna
konferenca za
11. – 13. 5.
Katarina Kotnik,
skrbnike planinskih
2017, Kaprun
Bogdan Seliger
poti in referente za
planinske poti

Namen

Izpopolnjevanje, izmenjava izkušenj
in vpogled v prakso usposabljanj v
DAV, ÖAV.

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih
srečanjih se zbrani markacisti pogovorijo o problemih, ki se pojavljajo na planinskih poteh, si izmenjajo izkušnje ob
prijetnem druženju.
ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja
SAVINJSKA / Ivan Šalamon
NOTRANJSKA / Štefka Šebalj Mikše
GORENJSKA / Janko Šeme
PRIMORSKA / Jasmina Pištan
POSOČJE /Ivan Grčman
POMURJE / Laszlo Ligeti
PODRAVJE/ Marjan Mally
KOROŠKA / Bojan Šipek
DOLENJSKA IN BELA KRAJINA / Mladen Živkovič
LJUBLJANA / Marjana Jelen
ZASAVJE / Aleš Mohar
KAMNIŠKO – BISTRIŠKI / Alojz Pirnat

Št.
Vseh društev registriranih
markacistov
42
175
12
41
21
65
7
26
12
48
8
29
25
86
14
64
10
78
24
41
13
60
8
47

Društva z registriranimi
markacisti/odseki
39/35
8/8
16/14
7/5
12/9
8/6
22/16
14/9
10/6
15/14
11/12
8/5

SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI v letu 2017
ODBOR ZA PLANINSKE POTI MDO PD
Kraj
datum
Posočja
Stjenkova koča na Trstelju
7. 1. 2017
Savinjske
Dramlje
28. 1. 2017
Koroška
Ožbalt
4. 2. 2017
Zasavje
Planinski dom na Kalu
12. 3. 2017
Notranjske
Vrhnika
10. 3. 2017
Pomurja
Lendava
17. 3. 2017
Primorske
Hrpelje
10. 1. 2017
Kamniško-Bistriški
Plan. dom PD Moravče na Uštah
27. 1. 2017
Podravje
Vodole
11. 3. 2017
Jesenice
20. 1. 2017
Gorenjske
Škofja Loka
27. 1. 2017
Ljubljane
Bencak, Medvode
13. 1. 2017
Dolenjske in Bele krajine
Mirna gora
23. 2. 2017
Na območju celotne Slovenije, so bile organizirane tudi skupne delovne akcije v okviru Odborov za planinske poti pri
MDO PD.
STANJE POTI Skrbniki so KPP v letu 2017 posredovali obvestilo o 55 stanjih na svojih planinskih poteh. Od tega je bilo
48 obvestil o zapori poti. Poleg tega je KPP prejela 74 pripomb na stanje planinskih poti in jih posredovala na
skrbnike. Odgovor na pripombo je bil prejet za 48 primerov. Zaprte poti se ažurno objavljajo na spletni strani:
http://stanje-poti.pzs.si/.
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DELO NA PLANINSKIH POTEH PO POSAMEZNIH OPP V MDO
OPP MDO
DOLENJSKA IN BELA
KRAJINA
GORENJSKA
KAMNIŠKO-BISTRIŠKI
KOROŠKA
LJUBLJANA
NOTRANJSKA
PODRAVJA
POMURJA
POSOČJA
PRIMORSKA
SAVINJSKA
ZASAVJA
SKUPAJ

št. PD
2017

Št. oddanih
poročil: do
1.12.2017/
vsa prejeta

Št. UR
DELA

PRISPEVEK
donatorjev
(€)

PRISPEVEK
PD (€)

Št.
markacistov
na akcijah

Vložek PZS (Krkine

10

6/10

1.951

3.768,00

4.792,00

71

283,35 €

21
8
14
24
12
25
8
12
7
42
13
196

2/13
3/7
11/13
8/12
9/9
5/15
4/7
6/10
3/4
27/37
7/11
91/147

884
1.923
1.850
1.774
1.844
5.071
332
3.737
3.277
5.076
1.738
29.456

1.400,64
3.200,00
297,00
138,0
2.180,00
2.380,00
135,00
2.340,00
0,00
3.808,00
0,00
19.646,64

5.755,42
7.541,00
714,48
6.131,99
1.322,87
785,00
305,48
997,95
7.068,00
9.546,20
1.522,09
46.482,48

25
28
60
32
34
53
14
135
17
160
37
666

2.316,01 €
701,97 €
348,41 €
1.184,78 €
513,84 €
386,97 €
48,36 €
4.488,73 €
1.113,66 €
1.989,97 €
468,90 €
13.844,95 €

NOVE USMERJEVALNE TABLE:
Male smerne
Razpis
table
Table na SPP
52
Table dostopov na SPP
107
Table RSPP
203
Skupaj sofinanciranje SPP
362
in RSPP

Velike smerne
table
11
38
21

Pritrdilne
konzole
54
88
184

Porabljeno št.
ur
328
274
465

70

326

1067

PODELJENA PRIZNANJA
Naziv
Pogoj za prejem
priznanja
Priznanje markacist, ki je opravil tečaj za markacista in vsaj pet (5) let
Alojza
aktivno dela na planinskih poteh;
Knafelca odsek za planinske poti v PD, ki več let zapored vzorno
vzdržuje planinske poti, označbe (markacije, smerne table)
na teh poteh in skrbno vodi kataster poti na svojem
območju.

Diploma
Alojza
Knafelca

Diploma Alojza Knafelca se praviloma podeljuje markacistu
za njegovo življenjsko delo na področju planinskih poti. Do
Diplome Alojza Knafelca je upravičen markacist, ki je
uspešno opravil tečaj za markaciste in vsaj 20 let dela na
področju planinskih poti ter dosega starost 50 let. Pogoj za
pridobitev tega priznanja je, da je že dobitnik Priznanja
Alojza Knafelca.

poti, FŠO, PPK ipd.)

(€)

število društev
13
9
16
31

Prejemniki
Matej Glažar, PD Matica Murska Sobota;
Jernej Režonja, PD Matica Murska Sobota;
Marko Jurkovič, PD Komenda;
Vid Jerič, PD Dol pri Hrastniku;
Miro Zorec, PD Dol pri Hrastniku;
Marjan Gselman, APD Kozjak;
Edvard Kolar, PD Makole;
Marjan Mally, PD Poljčane;
Markacijski odsek PD Makole
PD Makole

Florijan Nunčič, PD ZZVS Celje

Člani KPP svoje aktivnosti izvajajo prostovoljno, v svojem prostem času pogosto pa si vzamejo člani še proste dni v
službi za izpolnjevanje prostovoljnih obveznosti.
Igor Mlakar, načelnik KPP PZS
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POROČILO KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE V LETU 2017

Foto: Uroš Čotar

UVOD
Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in pospešuje
dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave.
KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.
OSNOVA PREDSTAVITEV
KVGN je v letu 2017 dela usmerjala v:
Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o nedovoljenih posegih.
Pripravi strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in okolje
nasploh.
Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva na stanje narave
in okolja v gorskem svetu.
Odsek za varstvo gorske narave ima na dan 31.12.2017 105 planinskih društev od skupaj 287. (37 %).
SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2017
Organ
KVGN PZS

Vodja
Irena Mrak,
PD Križe

Člani
Marijan Denša, PD Nazarje (namestnik vodje)
Marta Bašelj, PD Škofja Loka
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana
Tina Leskošek, PD Rašica
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje
Albin Žnidarčič, PD Sežana
Kristina Veber, PD Kamnik (od 25.2.2017 dalje)
Ana Kreft, PD Vrhnika (od 25.2.2017 dalje)

Seje
12. seja (26.1.),
13. Seja (18.4.),
14. razširjena seja
(28.8.),
15. seja (13.12.)

PREGLEDNICA: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2017)
Naziv
VARUH GORSKE NARAVE

Skupno število
295

Število z licenco
158

Število pripravnikov
/

Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO
Izveden je bil 25.2.2017 v Osnovni šoli Tržič. Prisotnih je bilo 45 delegatov, od skupno 103, kar je pomenilo 43%
udeležbo. Skupno pa je bilo 67 udeležencev zbora.
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Pred zborom je bilo izvedeno licenčno izpopolnjevanje za varuhe gorske narave (VGN) in v okviru tega voden
strokovni sprehod na Kamnek. Poleg klasičnih točk dnevnega reda je zbor sprejel spremembe Pravilnika o
organiziranosti in delovanju KVGN.
IZOBRAŽEVANJE VGN
PREGLEDNICA: Izvedena usposabljanja: XV. tečaj za VGN in licenčni tečaj za VGN
Naziv
usposabljanja
Tečaj za VGN
1. del

Termin in lokacija

Tečaj za VGN
2. del

Domžalski dom
na Mali planini,
27.5.-28.5. 2017

7

Tečaj za VGN
3. del

Valvazorjev dom
pod Stolom,
18.-19. 6. 2016

8

Kristina Veber
Irena Mrak

Zaključek tečaja
za VGN

Koča na Loki pod
Raduho,
23.-24.9.2017
Tržič,
26. 02. 2017

14

Kristina Veber
Janez Podkrižnik

55

Irena Mrak

Licenčni
seminar za VGN

Tončkov dom na
Lisci, 6.-7.5.2017

Št.
udelež.
7

Vodstvo

Predavatelji

Kristina Veber
Ana Kreft
Marta Bašelj
Kristina Veber
Ana Kreft

Andreja Vidali
Dušan Klenovšek
Marjeta Keršič Svetel
Marko Simič
Borut Peršolja
Aleš Zdešar
Bojan Pollak
Valentina Brečko Grubar
Irena Mrak
Albin Žnidarčič
Aleš Poljanec
Valentin Rezar
Janez Bizjak
Žiga Zwitter
Marijan Denša
Boštjan Pokorny
Jernej Jogan

PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2017
Aktivnost
Seja KONSAR CAA

Datum
21.-23.4.2017

Lokacija
Bozen/Bolzano
(Italija)

Srečanje varuhov
gorske narave in
gorskih stražarjev v
Koči na Loki pod
Raduho
4. Mednarodna
konferenci Okolje in
človekove pravice

23.-24.9.2017

Koča na Loki
pod Raduho

15.9.2017

Ljubljana
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Namen
Letni sestanek komisij za varstvo gorske narave in
prostorskega načrtovanja v Alpah (KONSAR).
Udeležila se ga je Irena Mrak. Med letom je
sodelovanje s KONSAR poteklo s pisnim
komuniciranjem.
Letno srečanje varuhov gorske narave skupaj z
zaključkom tečaja VGN s predstavitvijo
seminarskih nalog in tematskimi vodenji. Skupna
udeležba 14 novih in starih varuhov ter gorskih
stražarjev.
Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah.

PREGLEDNICA: Pomembnejši projekti v letu 2017
Projekt
Opozarjanje na problematiko
neprimernega kolesarjenja v
gorskem svetu

Tečaji za gorske stražarje

Akcija: Your steps matter / Vaš
korak je pomemben
Predstavitev KVGN na Dnevu
slovenskih planinskih doživetij

Dopolnitev Programa
izobraževanja/usposabljanja
planinskih vodnikov na temo
varstvo gorske narave
Facebook profil KVGN

Izdelava športnih majic KVGN
»V gorah smo samo gostje!«
Akcija Gremo v hribe s
Pivovarno Laško

Namen
Zagovarjanje določil
dvonamenske rabe planinskih
poti in nasprotovanje
aktivnostim (znotraj PZS in
širše), ki niso v skladu z
zakonodajo in dvonamensko
rabo poti.
Izobraziti gorske stražarje na
ravni MDO-jev.

Opozarjati in ozaveščati o hoji
po markiranih poteh in ne izven
njih (bližnjice, brezpotja).
Planinsko javnost ozavestiti o
pomenu varovanja gorske
narave.
Ozaveščanje vodnikov PZS o
varstvu narave pri njihovem
vodniškem delu.
Planinsko in širšo javnost
informirati o temah varstva
gorske narave.
Promocija varstva gorske narave
s pomočjo športnih majic.
Promocija varstva gorske narave
in ogroženih živalskih vrst.

Naravovarstveni tabor Mlačca

Ozaveščanje mladih o
naravovarstvenih vsebinah
preko tabora za mlade

Pralnice gorskih koles pri
planinskih kočah

Opozoriti na pojavljanje pralnic
za gorska kolesa pri nekaterih
planinskih kočah. Pralnice
ogrožajo pitno vodo

Stanje
Varuhi gorske narave in gorski stražarji
opozarjajo na neprimerno rabo planinskih
poti in kolesarjenje po brezpotju kolesarje
in pristojne
Reakcije pristojnih na opozorila so medle
ali jih sploh ni.
KVGN je pomagala MDO-jem pri
organizaciji tečajev za gorske stražarje.
Tečaj sta organizirala MDO Gorenjske (30
tečajnikov) in MDO Dolenjske in Bele
krajine (12 tečajnikov).
KVGN je finančno in operativno sodelovala
s TNP pri nadaljevanju izvedbe projekta.
Izvedba tematskega pohoda in
predstavitve aktivnosti varstva gorske
narave na dogodku. V sodelovanju z
odborom VGN MDO Gorenjske.
KVGN je pripravila gradivo za izpolnjevanje
vodnikov PZS. Velja za obdobje 2018-2020.

Profil je ažuren in dobro obiskan.

V letu 2017 je bilo prodanih preko 150
majic.
KVGN je pripravila strokovno besedilo v
okviru donacije Pivovarne Laško za namen
usposabljanja varuhov gorske narave.
Odsek VGN pri PD Nova Gorica je izvedel
tabor, KVGN je finančno in vsebinsko
sodelovala pri izvedbi. Tabora se je
udeležilo 20 mladih.
KVGN je pripravila predlog za dopolnitev
pravilnika o okolju prijaznih planinskih
kočah.

PREGLEDNICA: Priznanja KVGN v letu 2017
Naziv priznanja
Diploma dr. Angele
Piskernik

Pogoj za prejem
Dolgoletno aktivno delo
na področju varstva
narave.

Prejemniki
Milan Vodnik, PD Škofja Loka
Albin Žnidarčič, PD Sežana
Odsek VGN PD Iskra Kranj
Odbor VGN pri MDO Dolenjske in Bele krajine
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ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA:
Glavni del načrtovanih aktivnosti je bil v letu 2017 izpeljan. Zaradi visoke cene tečaja za varuhe gorske narave bi bil
tečaj odpovedan zaradi premalo prijav. KVGN je za znižanje cene tečaja in s tem pridobitev dovolj velikega števila
prijavljenih koristila svoje finančne rezerve.
Komisija se je v letu 2017 z več različnimi aktivnostmi usmerila v splošno ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja
gorske narave.
Irena Mrak, načelnica KVGN PZS
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POROČILO GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2017

Udeleženci Seminarja za oskrbnike planinskih koč, Bled 2017

I. UVOD:
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti planinske organizacije
na področju planinskih koč in drugih stavb ter premoženja.
GK PZS obravnava vprašanja na področjih:
gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja,
gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih stavb,
označevanja planinskih stavb in
informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah.
GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.
Sestava in dejavnost IO GK
Organ
vodja
IO GK
Janko Rabič, PD
Jesenice

Strokovni odbor
za visokogorske
koče

Jaka Zupanc

člani
Drago Dretnik, PD Mežica
Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje
Zoran Kos, PD Ruše
Ivan Likar, PD Križe
Andrej Marušič, PD Nova Gorica
Valentin Rezar, PD Radovljica
Roman Resnik, PD Kamnik
Jože Rajh, PD Laško
Predsedniki planinskih društev: PD
Ljubljana Matica, PD Srednja vas v
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, PD
Nova Gorica, PD Kamnik in ostali
predstavniki PD s kočami I. kategorije

seje
12. seja (24.1.),
13. seja (23.5.),
14. seja (20.10.)

6. seja (9.5.)

Konec leta 2017 je bilo delujočih 84 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 110 planinskih
društev v lasti planinsko kočo).
Zbor gospodarjev je bil izveden 4.2.2017 v Ljubljani v okviru sejma Natour Alpe Adria. Udeležilo se ga je 33 delegatov
planinskih društev z gospodarskimi odseki ter 15 ostalih udeležencev. Poleg standardnih točk dnevnega reda je bila
vključena tudi točka o spremembi Pravilnika za planinske koče, bivake in planinska učna središča.
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II. SVETOVALNA PISARNA
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila ustanovljena na podlagi
sklepa komisije 31. maja 2012.
V letu 2017 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih:
Svetovanje v zvezi z odpadno vodo:
Obiski planinskih koč
Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah
Drugi sestanki v zvezi s čiščenjem odpadnih vod
Organizacija strokovne ekskurzije na planinsko kočo Hoschweissteinhaus v Avstriji
Svetovanje v zvezi s pitno vodo
Projekt nabave UV sterilizatorjev za planinske koče
Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč
Svetovanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo
Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah
Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah
Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč
V okviru projekta Okoljsko in energetsko učinkoviti objekti od gora do dolin smo v Svetovalno pisarno PZS vključili
tudi energetskega svetovalca, ki je v letu 2017 izvedel energetska svetovanja za tri planinske koče.
Poročilo o delu Svetovalne pisarne v letu 2017 je sestavni del tega poročila.
III. MEDNARODNO SODELOVANJE:
Komisija za koče in poti CAA je imela 20.-21. junija 2017 svoj redni letni sestanek v Höllentalangerhütte v Nemčiji.
Vsebinske teme sestanka so bile:
izdelava CEN norm za izgradnjo tovornih žičnic, ki bi omogočale tudi transport do 3-4 oseb,
On-line rezervacijski sistem za planinske koče (priprava pogojev za vstop novih partnerjev)
Projekt energijske učinkovitosti koč,
Planinske koče in poti za ljudi s posebnimi potrebami,
Gorsko kolesarjenje in stališče do uporabe e-gorskih koles,
Mnenje komisije glede ustanavljanja Evropske planinske zveze (EUMA),
Oblikovanje skupne baze podatkov o planinskih kočah.
Sestanka se je s strani PZS udeležil Miro Eržen, ki je kasneje tudi prevzel vodenje te Komisije. Dosedanjega člana PZS
v komisiji Draga Dretnika je nadomestil Dušan Prašnikar.
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA
Z januarjem 2018 poteče veljavnost certifikata kočam, ki so certifikat OPPK prejele januarja 2014.
Na poziv GK PZS, ki je bil objavljen aprila 2017, sta se za izvedbo novih presoj v letu 2017 prijavili 2
planinski koči. Hkrati se je za preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost poteče z januarjem
2018.
Komisija je v večinoma dvo-članski sestavi v letu 2017 obiskala vse objekte in opravila presojo na podlagi sprejetih
kriterijev.
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2018 do januar
2022 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk)
potrdila 2 planinski koči ter dodatno kočo iz prijave v letu 2016, ki je vse pogoje izpolnila v letu 2017.
Prav tako je komisija potrdila podaljšanje veljavnosti certifikata 6 planinskim kočam (vsem, ki so certifikat prejele
prvič v letu 2014).
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA
Na poziv GK PZS se je za izvedbo presoj v letu 2017 prijavilo 6 planinskih koč. Hkrati je PZS
pozvala k podaljšanju veljavnosti tiste koče, ki so certifikat prejele januarja 2014. Vlogo za
podaljšanje je oddalo 11 od 12 planinskih koč.
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Komisija je večinoma v dvo-članski sestavi v letu 2017 obiskala vse objekte in opravila presojo na podlagi veljavnih
kriterijev. Enega objekta komisija ni uspela presojati, ena kandidatura pa se je umaknila iz presoje.
Koče, ki so podaljševale veljavnost certifikata komisija ni obiskala. Te so z izpolnjenim obrazcem zagotovile, da
izpolnjujejo kriterije.
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2018 do januar
2022 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk)
potrdila 4 planinske koče, 11 planinskim kočam pa je podaljšala veljavnost certifikata.
V. PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH
Na Zboru gospodarjev 2017 so bile sprejete dopolnitve Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih
središčih. Ključna sprememba je bila, da najvišje cene nočitev in osnovne oskrbe niso več določene s strani PZS,
ampak priporočljive. Dodatno pa so se v Pravilnik vnesle vsebine, ki v večji meri poudarjajo posebnost planinskih koč,
v primerjavi z ostalimi gostinskimi oz. nastanitvenimi objekti.
VI. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Akcija Naj planinska koča 2017
V letu 2017 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj planinska koča 2017.
Akcija se je pričela konec junija 2017 in končala 24.9.2017 s podelitvijo in dogodkom na Naj planinski koči 2017 na
Roblekovem domu na Begunjščici. V prvem delu glasovanja je sodelovalo 72 planinskih koč (ki imajo vsaj enega od
certifikatov PZS – Družinam ali Okolju prijazna planinska koča oz. imajo čistilno napravo), v finalnem pa 10.
V dveh mesecih in pol je potekala intenzivna promocijska kampanja, v kateri je bilo na spletnih straneh www.siol.net
, PZS in ostalih medijih TSmedija objavljenih veliko število člankov in predstavitev planinskih koč. To je medijsko ena
najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami.
Predstavitve planinskih koč na turističnih sejmih
Na sejmu Alpe Adria Natour (1.-4. februarja 2017) v Ljubljani se je predstavila PZS skupaj v partnerstvu s Planinskim
muzejem, Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Gorskimi vodniki in Geodetsko družbo. Pomemben del skupne
predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 15 planinskih koč iz
vse Slovenije. GK je izvedla koordinacijo predstavitve PZS na sejmu.
PZS se je prijavila tudi za nagrado Jakob s projektom Slovenska turnokolesarska pot, a projekt ni bil nagrajen.
V okviru tromejnega sodelovanja z Avstrijsko in Italijansko planinsko zvezo se je PZS predstavila na sejmu FREIZEIT,
7.-9. aprila 2017 v Celovcu. Na štantu PZS so se poleg splošne dejavnosti PZS predstavile tudi partnerske organizacije,
Triglavski narodni park, GIZ pohodništvo in kolesarjenje in destinacija Kamniško-Savinjske Alpe. GK je izvedla celotno
koordinacijo PZS predstavitve.
PZS se je predstavila na sejmu NATURO, ki je potekal 23.-25. aprila 2017 v Gornji Radgoni. Poleg splošne promocije
PZS dejavnosti in lokalnih PD, se je na sejmu predstavilo tudi pet planinskih koč. GK je izvedla celotno koordinacijo
PZS predstavitve.
Zgibanka Planinske koče
Januarja 2017 je bila izdana promocijska zgibanka o planinskih kočah v Sloveniji z osnovno predstavitvijo ponudb v
kočah in povabilom za njihov obisk. Zloženka je bila izdana v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku in razdeljena
planinskim društvom ter večjim TIC-em v Sloveniji.
Trganke planinske koče
V letu 2017 se je nadaljevala izdelava promocijskih trgank s predstavitvijo planinskih koč po posameznih območjih v
Sloveniji. Za območje Julijskih Alp je bil izdelan ponatis z manjšimi popravki (po 10.000 kosov za slo in 20.000 za ang
izvedbo). Na novo je bila izdelana trganka za Osrednjo in Južno Slovenijo (po 10.000 kosov za slo oz. ang izvedbo).
Trganke so bile distribuirane na planinska društva s predstavljenimi kočami, vse pomembnejše turistične
informacijske centre ter ostale pomembne turistične objekte v Sloveniji.
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Projekt Kulinarični vodnik po planinskih kočah
SIOL.net je že v letu 2016 pristopil k PZS s predlogom projekta Kulinarični vodnik po planinskih kočah. Pobudnika sta
zakonca Valle-Novak, ki bi bila glavna avtorja vodnika in tudi sozaložnika. Januarja 2017 je bila podpisana pogodba o
sodelovanju. Zaradi zelo slabega odziva s strani PD oz. najemnikov koč je bil projekt v marcu 2017 ustavljen.
Sodelovanje z mediji
Na novinarski konferenci PZS 13.6.2017 v Ljubljani so bile predstavljene tudi planinske koče.
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije: 15.2.2016 (Nove okolju in družinam prijazne planinske
koče), 6.7.2017 (Uspešne okoljske naložbe na dnevu odprtih vrat planinskih koč), 11.8.2017 (o polletni sezoni v
planinskih kočah), 14.9.2017 (Naj planinska koča 2017).
Med letom je bilo s strani medijev prejetih več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče. Med
odmevnejšimi objavami sta bila prispevek v oddaji Tarča (1. Program TV Slovenija), 2.11.2017 in članek Planinske
koče – namen ne sme biti le goli dobiček, v Dnevniku, 20.9.2017.
V aprilski številki Planinskega vestnika je bil objavljen članek Miha Kajzelja Aktualni vidiki gradnje bivakov v Sloveniji.
VII. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) podpisano pogodbo o Civilno-vojaškem sodelovanju, na letni ravni pa podpisan letni
načrt sodelovanja , s katerim SV omogoča PZS določene koristi. Za GK so najbolj pomembni helikopterski preleti. Za
PZS je bilo za leto 2017 odobrenih 35 ur, ki je razdeljeno za potrebe GK in potrebe KPP. GK PZS je izvedla Razpis za
koriščenje helikopterskih prevozov in materiala za ekološke sanacije planinskih koč. Na razpis se je prijavilo 8
planinskih društev, dodatno pa zaradi nujne sanacije vključili še eno prošnjo. Vsem je bila odobrena kvota v višini 2
do izjemoma 4 ur. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo s SV za izvedbo preletov. Izmed prijavljenih je bilo dejansko
realiziran helikopterski prevoz za 8 objektov.
PZS je imela podpisan sporazum s Policijo za koriščenje helikopterskih prevozov 10 ur v letu 2017. Zaradi
nezmožnosti (težav s helikopterji) v letu 2017 ni bil realiziran noben helikopterski prevoz s strani Policije.
VIII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV
Projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je bil potrjen na razpisu EKO Sklada za
sofinanciranje komunikacijskih projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Delež sofinanciranja je bil
95 %. Potekal je od 8.3. do 15.11. 2017. Cilji razpisa so bili vezani na področje obnovljivih virov energije in okolju
prijazne tehnologije. Glavni rezultati projekta so bili: Nadgradnja Svetovalne pisarne PZS s področjem energetike
(skupno je bilo opravljenih 17 svetovanj na področju čiščenja odpadne vode in 3 na področju energetike), izvedba
strokovne ekskurzije na planinsko kočo Hochweissteinhaus v Avstriji, izvedba dnevov odprtih vrat na treh planinskih
kočah s predstavitvijo primerov uspešnih okoljskih naložb, izvedba petih tematskih planinskih izletov otrok in mladih
na koče s predstavitvijo dobrih okoljskih praks, izvedena delavnica z lastniki in upravitelji objektov prostočasnih
dejavnosti. Tekom izvajanja je bilo o projektu objavljenih preko 20 člankov v različnih medijih.
Projekt LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe poteka od junija 2016 do aprila 2020 v okviru
programa EU LIFE+. Delež sofinanciranja je 60 %. Glavni partner je Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij v
Aragonu, Španija, v projektu pa dodatno sodeluje še 7 partnerjev, med njimi tudi PZS. Ključna aktivnost za PZS je
postavitev tehnike kot zelenega vira energije (namesto agregatov) na dveh izbranih planinskih kočah. Na podlagi
interesa PD in meril sta bila izbrana Kocbekov dom na Korošici in Pogačnikov dom na Kriških podih.
Na Kocbekovem domu na Korošici je bila 12.10.2017 postavljena fotovoltaična sončna elektrarna moči 4,5 kW z
povsem novimi baterijami in pripadajočo napeljavo. Na žalost je Dom zaradi nepravilnega ravnanja z gorljivimi
tekočinami v zimski sobi 19.10.2017 pogorel. Tako da ni skoraj nobenih uporabnih podatkov glede delovanja
elektrarne, kar bi bilo uporabno pri samem izvajanju projekta.
Investicija v Pogačnikov dom se bo izvedla predvidoma v letu 2018.
Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken – Projekt, ki ga je pripravila Regionalna razvojna agencija BSC Kranj je bil
potrjen in se je začel izvajati 1.5.2017 in bo potekal do 30.4.2020. Delež sofinanciranja je 85 %. Namen projekta je
izboljšati ponudbo pohodništva, kolesarjenja in mehkega zimskega turizma v Karavankah kot svoje turistične
destinacije. PZS sodeluje kot ena od 12 partneric v projektu. Vsebine projektnih aktivnosti, ki se nanašajo tudi na
planinske koče v Karavankah so: oprema za ureditev določenih planinskih koč, izboljšanje markiranih planinskih poti
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do določenih planinskih koč, različne vrste promocijskih aktivnosti z vključevanjem planinskih koč, izvedba
usposabljanja za osebje v planinskih kočah.
Planinska zveza Slovenije je v letu 2017 nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev projekta Gorniške vasi
(Bergsteigerdörfer) v Sloveniji. Udeležili smo se več sestankov tako na lokalnem nivoju s predstavniki dveh
zainteresiranih občin, Jezersko in Luče, na državnem nivoju pri iskanju možnosti sofinanciranja projekta kot
mednarodnem nivoju na skupščini omrežja Planinskih vasi in mednarodnem odboru omrežja. V letu 2017 je bila
občina Jezersko potrjena za vstop v mrežo gorniških vasi, občina Luče pa še ni izvedla načrtovanih aktivnosti.
Zaenkrat drugih kandidatov iz Slovenije še ni bilo identificiranih.
Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park pripravlja prijavo projekta “Izboljšanje
stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku” v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt se naj bi pričel izvajati v začetku leta 2018. PZS
bo v odobrenem projektu sodelovala kot eden od pridruženih partnerjev. Manjši del projektnih aktivnosti se bo
nanašalo tudi na planinske koče, predvsem kot informacijskih točk za vsebine, obravnavane v projektu.

IX. USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV PLANINSKIH KOČ
GK PZS je v letu 2017 drugo leto zapored organizirala seminar za oskrbnike planinskih koč. Program smo pripravili v
sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, iz katere so prišli tudi predavatelji. Dvodnevni 12-urni seminar
je potekal v šolskem hotelu Astoria Bled v dveh terminih, 8.-9.5.2017 in 22.-23.5.2017 s skupno 46 udeleženci. V
prvem terminu se je del programa udeležilo tudi 7 gospodarjev planinskih koč. Poudarek je bil na gostinskem,
turističnem in poslovnem delu oskrbnikov planinskih koč. Program ni licenciran, a za udeležbo na seminarju šola izda
potrdilo o udeležbi. Seminar je bil uspešen in je bil pohvaljen s strani udeležencev.
GK PZS je organizirala izobraževanje iz področja higiene živil in sistema HACCP za osebje v planinskih kočah.
Izobraževanje je potekalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju 29. maja 2017.
Izobraževanja se je udeležilo 15 oseb.
X. ANALIZA SEZONE V PLANINSKIH KOČAH
GK PZS je v letu 2017 dvakrat izvedla analizo sezone obiska in poslovanja v planinskih kočah. Prva analiza je bila
opravljena v začetku avgusta in se je nanašala na prvi del sezone, druga pa v sredini oktobra in se je nanašala na
celotno planinsko sezono. Osnovni namen analize je bil dobiti oceno dotedanje stopnje obiskanosti in poslovanja
planinskih koč, glede na zadnje petletno povprečje. Dodatni namen pa obvestiti medije in širšo publiko glede stanja
planinskih koč in jih hkrati povabiti k obisku. Pri analizi celoletne sezone smo povprašali še o problemih, s katerimi se
soočajo lastniki in oskrbniki koč ter načrtovanih investicijah v letu 2018.
Pri prvi analizi smo dobili odgovore za 25 koč, pri celoletni analizi pa za 40 koč. Odziv s strani PD oz. upravljavcev koč
za podatke je bil slab. Po pozivu na ravni MDO smo v novembru prejeli podatke o analizi sezone še za 14 planinskih
koč.
Sredi poletja je pa analizi kazalo v povprečju na rekordno sezono. Kljub vremensko zelo slabemu septembru pa je
ocena sezone v letu 2017, da je ena boljših v zadnjem obdobju s skoraj 10 % nad petletnim povprečjem.
XI. OSTALA DEJAVNOST GK
Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih koč s strani Planinske zveze Slovenije. V letu 2016 je bilo
na novo obiskanih 14 planinskih koč, skupno pa je obiskanih 121 koč. Na podlagi teh obiskov se dopolnjuje register
planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše podatke o kočah.
Organizacija 6. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 4. 2. 2017 v okviru Sejma Alpe Adria Natour v
Ljubljani. Konference se je udeležilo 89 predstavnikov planinskih društev s kočami in ostalih udeležencev. Glavne
teme konference so bile: analiza vzorčenja iztočnih voda MČN v planinskih kočah, predstavitev rezervacijskega
sistema za planinske koče članic CAA, oskrbništvo v planinskih kočah ter krajše informacije na temo vzdrževanja
MČN, števci za vodo v kočah, investicije in projekti vezani na koče. V sklepnem delu konference so bili podeljeni tudi
certifikati za Okolju in Družinam prijazne planinske koče.
Na podlagi poziva Fundacije za šport je GK PZS pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis za leto 2017, na katerega
se je prijavilo osem planinskih društev z devetimi projekti. FŠO je odobrila tri najvišje razvrščene vloge.
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GK je obravnavala predloge za podelitev statusa planinske koče. Vodja svetovalne pisarne si je ogledal objekt PD
Tromeja Goričko in svetoval glede ureditev objekta za morebitno pridobitev statusa v prihodnje, za objekt Dom na
planini Goška ravan pa je GK podala negativno odločitev.
GK PZS je obravnavala pritožbe glede kršenja najvišjih cen v planinskih kočah. Ključne so bile glede zavajajoče
zapisanih cen na cenikih nekaterih visokogorskih koč, neupoštevanje brezplačnega spanja za otroke do 7. leta
starosti ter odnosa zaposlenih v kočah do gostov. Vsem, ki so poslali pritožbe je GK PZS odgovorila in od PD so bili
prejeti tudi odgovori. Pritožb je bilo manj kot v letu 2016.
Kocbekov dom na Korošici je dne 19.10.2017 zaradi nepravilnega ravnanja z gorljivimi tekočinami v zimski sobi
pogorel. GK se je takoj po dogodku skupaj z vodstvom PZS aktivno vključila k pomoči PD Celje Matica. Ustanovljena je
bila delovna skupin PZS za obnovo koče. Društvu je bilo predanih več predlogov za pomoč pri obnovi koče. GK je v
predlog finančnega načrta GK za leto 2018 v okviru svojih razpoložljivih sredstev znaten del namenila posebej za
obnovo koče.
PZS je v dogovoru z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje pristopila k Specializaciji kolesarskih nastanitvenih objektov. Na
podlagi vloge in strokovne ocene so znak enega kolesarja prejele Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, Dom na
Smrekovcu, Erjavčeva koča na Vršiču, Planinska koča na Uskovnici. GK je aktivno sodelovala pri izvedbi specializacije.
V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje osebam, ki so načrtovali
obiske v planinskih kočah, v največji meri tujim osebam.

Janko Rabič , načelnik GK PZS
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POROČILO VODNIŠKE KOMISIJE PZS V LETU 2017

Avtor: Edvard Kolar

Avtor: Franc Kemperle

Avtor: Bojan Pollak
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Avtor: Jože Kamenšek

Avtor: Edvard Kolar

Avtor: Miran Čoh
Na ustanovnem zboru vodnikov PZS, dne 26. oktobra 2002, je bila ustanovljena Vodniška komisija pri PZS (v
nadaljevanju VK PZS).
VK PZS je strokovni in izvršilni organ vodnikov PZS (v nadaljevanju VPZS) med dvema zboroma predstavnikov
vodniških odsekov in tudi stalna komisija UO PZS. Mandat VK PZS je štiri leta, razen če zbor predstavnikov vodniških
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odsekov ne določi drugače. Vodi jo načelnik VK, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča njegov namestnik. Člani VK PZS
so načelnik in šest članov, ki se volijo na zboru vodnikov.
Osnovne naloge VK PZS so, da:
• zagotavlja organizacijske, vsebinske in materialne pogoje za delovanje in razvoj vodništva kot oblike
planinske dejavnosti;
• skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu na področju vodništva v planinstvu;
• skrbi za povezovanje dejavnosti vodništva s komisijami znotraj PZS, s sorodnimi, strokovnimi in
raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;
• skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi
Skupščine PZS in UO PZS;
• razvija prostovoljno delo v PZS in predstavlja ter uveljavlja vodništvo PZS;
• izvršuje sklepe zbora predstavnikov vodniških odsekov;
• pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbore predstavnikov vodniških odsekov;
• imenuje in razrešuje člane stalnih in začasnih podkomisij VK ter drugih delovnih teles VK;
• imenuje in razrešuje predstavnike VPZS v organe in komisije PZS ter v organizacije v Republiki Sloveniji in v
mednarodne organizacije;
• potrjuje vodstva usposabljanj;
• pripravlja vsebinske in finančne načrte ter poročila o delu in finančna poročila za UO PZS;
• izvaja finančni načrt VK;
• s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne
organizacije v Republiki Sloveniji in drugod;
• sprejema programe usposabljanj in jih daje v potrditev OUP;
• sprejema in potrjuje pravilnike, akte, obrazce in podobno za učinkovito delo;
• sprejema usmeritve za delo vodnikov v PZS;
• podeljuje priznanja VK in daje predloge za priznanja PZS;
• potrjuje delovne programe stalnih in začasnih podkomisij VK ter drugih delovnih teles VK;
• sprejema koledar usposabljanj VK;
• pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil, potrjuje vsebino stroškov
in določa njihove upravičence;
• potrjuje kriterije za uvrstitev inštruktorjev in predavateljev na seznam, iz katerega lahko izvajalci oziroma
organizatorji usposabljanj VPZS izberejo predavatelje posameznih tem;
• potrjuje nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko usposabljanj VPZS;
• vodi register vodniških odborov po MDO;
• vodi register vodniških odsekov PD;
• sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca VK;
• za generalnega sekretarja PZS pripravlja oceno strokovnega sodelavca VK v koledarskem letu;
• sodeluje pri delu OUP ter ostalih organov PZS in organizacij s področja usposabljanja VPZS;
• odloča o strokovnih zadevah vodništva in v primeru pritožb VPZS na sklepe Strokovnega odbora za
usposabljanje VK (SOU VK) ter Strokovnega odbora za kategorizacijo in registracijo VK (SOKR VK);
• opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti VPZS v skladu s sklepi zbora predstavnikov vodniških
odsekov ter sklepi UO PZS.
Delovanje komisije v letu 2017
Komisija
Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji že 60-letno tradicijo. Prvi tečaj za mladinske vodnike je Mladinska komisija PZS
organizirala v začetku avgusta 1957, od leta 2002 pa Vodniška komisija PZS skrbi za usposabljanje vodnikov po
enotnih kriterijih in sledenje novostim na področju prostovoljnega vodništva. Vodniki PZS so tudi usposobljeni
strokovni delavci v športu na področju planinstva, saj se njihovo strokovno delo - vodenje ljudi po gorah - ves čas
prepleta z organizacijskim društvenim delom. V ta namen je bilo na spletni strani PZS in VK objavljeno besedilo o delu
vodnikov. Predstavili smo se tudi na RTV Slovenija.
V skladu z nalogami, ki jih določa Pravilnik o organiziranosti VPZS, je vodniška komisija tudi letos večino časa
namenila aktivnostim za načrtovanje in izvajanje načrtovanih usposabljanj za VPZS. V tem obdobju je imel IO VK 3
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redne seje in 3 korespondenčne. Izvedena je bila tudi 1 seja VK. Veliko tekočih nalog pa smo reševali in obravnavali
sproti s pomočjo elektronske pošte ob sodelovanju članov IO VK in strokovne službe PZS.
V mesecu oktobru smo potrdili predlagani načrt tečajev za VPZS in licenčnih usposabljanj za prihodnje leto. Z
namenom enotnega izvajanja predpisanih programov je bil v mesecu januarju sestanek z vodji akcij. Žal ugotavljamo,
da nekatera usposabljanja niso bila v celoti izvedena v skladu z učnimi načrti, zato bo v prihodnje potrebno še več
pozornosti nameniti izbiri vodij akcij. V ta namen je bil v septembru sklican sestanek vodij akcij ob zaključku
izvedenih usposabljanj. Žal je tudi v letu 2017 odpadlo nekaj izobraževalnih akcij: en strnjeni tečaj za kategorijo A, en
tečaj za kategorijo B in oba D ter tečaji za kategoriji E in H.
Ugotavljamo, da je glavni vzrok za manjše število prijavljenih kandidatov na izobraževanja v tem, da je v planinskih
društvih vedno težje najti posameznike, ki bi bili pripravljeni prevzeti odgovornost, ki jo s seboj prinaša vodniško
delo.
Člani VK in inštruktorji smo na podlagi dogovora med PZS in Slovensko policijo tudi letos sodelovali na treh
preventivni akciji, katerih namen je bil preveriti ustreznost opremljenosti in psihofizične pripravljenosti obiskovalcev
gora ter stanje na področju javnega reda in miru na kočah. Akcija je bila organizirana v mesecu avgustu v več
terminih in na različnih lokacijah.
Prav tako so člani VK in vodniki na podlagi dogovora med PZS in Slovensko vojsko sodelovali pri izvedbi treh
planinskih taborov: dveh zimskih in enem letnem, ki jih je na Rudnem polju izvajala Slovenska vojska za otroke svojih
uslužbencev. Zagotovili smo jim strokovno pomoč pri izvedbi njihovih pohodniških aktivnosti, ob tem pa tudi
predstavili delovanje PZS, kako se pravilno pripravimo na izlet in jih seznanili z osnovnimi elementi varne hoje v gore.
Pomagali smo tudi eni izmed ljubljanskih osnovnih šol pri izvedbi ture po zahtevni poti čez Grmado na Šmarno goro.
Sodelovali smo na vseh posvetih načelnikov komisij z vodstvom PZS, po potrebi tudi na sejah upravnega odbora, če
se je razpravljalo o vodniški problematiki. Predstavniki VK smo se udeležili tudi nekaterih srečanj in zborov vodnikov
v MDO.
Lani imenovano Častno razsodišče VPZS je na osnovi disciplinskega pravilnika obravnavalo dva primera. V obeh
obravnavanih primerih sankcije zoper vodnike niso bile izrečene.
V letošnjem letu nam je uspelo prenoviti tudi vse izpitne teste za kategoriji A in D ter teste za sprejemni izpit.
Zadnji vikend v septembru je bilo izvedeno tudi pilotno usposabljanje Planinstvo za invalide/OPP, ki so se ga udeležili
tudi VPZS.
V mesecu oktobru je bilo v Kamniški Bistrici usklajevanje IPV, na katerem smo že obdelali teme za prihodnji triletni
ciklus izpopolnjevanj za VPZS. Pripravili smo tudi plan tečajev, ki ostaja nespremenjen glede na letošnje leto. Plan
licenčnih usposabljanj pa smo malo prilagodili potrebam in željam MDO.
Veliko je bilo tudi sodelovanja s strokovno službo, saj je strokovna sodelavka vezni člen med vodniki, društvi in PZS
na eni strani ter člani Vodniške komisije na drugi strani. Večino odprtih vprašanj smo reševali z neposredno
komunikacijo ali preko elektronske pošte. Strokovni sodelavki bi se zahvalil za odzivnost v primeru zapletov in seveda
za uspešno reševanje morebitnih težav.
Ob koncu bi se zahvalil vsem vodnikom, ki kot prostovoljci opravite ogromno število ur vodenja, ki je na visoki
strokovni ravni in predvsem varno. Vsi skupaj in vsak zase se moramo truditi, da bomo nekatere pomanjkljivosti, ki se
pojavljajo, odpravili v čim večji meri. Prav tako bi se zahvalil vsem inštruktorjem in predavateljem, ki prav tako kot
prostovoljci sodelujejo pri izvedbi naših akcij. Brez skupnega sodelovanja vseh, vsega, o čemer sem poročal, ne bi
mogli izvesti.
Strokovni odbor za usposabljanje (SOU) pri VK PZS je skupaj z ostalimi dejavniki v letu 2017 skrbel za vsestransko
teoretično in predvsem praktično izobraževanje na področju prostovoljnega vodništva. Velik del izobraževalnih akcij
je potekal po predvidenem programu, nekaj akcij pa je bilo zaradi premalo prijav odpovedanih. Pregled
izobraževalnih akcij v letu 2017 je na koncu poročila, omenimo naj nekaj letošnjih posebnosti.
Po daljšem času je potekala ena od glavnih izobraževalnih akcij - strnjeni tečaj za kategorijo A v Bavšici samo v eni
izmeni. Vzrok za odpoved druge izmene je bilo neizpolnjevanje sprejemnih pogojev večjega števila kandidatov,
predvsem napačne ture in pomanjkljivi seznami sprejemnih tur. Ti seznami kljub pozivom vodje tečaja niso bili
dopolnjeni ali popravljeni v predpisanem roku. Večina tistih, ki so pravilno izpolnili sprejemne pogoje, se je nato
priključila prvi izmeni. Med potekom tega tečaja se je zgodila zanimiva (in nevarna) posebnost - najmanj trije veliki
skalni podori, ki so se zgodili v neposredni bližini učnih aktivnosti. Ob turi proti planini Bukovec je pol ure za skupino
zgrmel velik plaz skal in kamenja neposredno na pot, po kateri je šla skupina. Podoben podor se je zgodil nad učno
ferato, nekaj minut zatem, ko jo je zapustila zadnja skupina. Manjši podor je bil tudi v bližini terena, kjer je potekala
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praktična orientacija. Iz poročila te akcije sicer lahko razberemo, da je skupina letošnje Bavšice imela zelo dober učni
uspeh, veliko motivacijo, resnost pri delu in homogenost.
Posebnost letošnjega leta je naknadna izvedba tečaja G na željo več kandidatov. Ta tečaj že dlje časa ni bil izveden
zaradi premalo prijav. Tokrat smo na pobudo s terena in ob podpori vodstva PZS kljub manjšemu številu prijavljenih
kandidatov tečaj izvedli. Izobraževanje za kategorijo B je potekalo samo v eni izmeni, odpadla pa sta tečaja za
kategoriji C in H. Za izvedbo tečaja za IPV niso bili izpolnjeni vsi prijavni pogoji kandidatov.
Na letošnjih tečajih so se uporabljale popravljene, dopolnjene in nove testne pole. Ob uporabi so se pokazale še
manjše pomanjkljivosti, ki bodo odpravljene do novega cikla izobraževanj. Izdelana je nova kompletna zbirka
vprašanj za vse teme s pravilnimi odgovori.
Letos se zaključuje triletni cikel tem za izpopolnjevanja. Za novo triletje (2018-2020) so teme izbrane in gradiva
povečini izdelana. Vedno bolj se izpopolnjevanja naslanjajo na gradiva, ki so zbrana v naših osnovnih učnih gradivih –
najnovejši izdaji Vodniškega učbenika in Planinske šole. Vsakoletno usklajevanje inštruktorjev in predavateljev
planinske vzgoje poteka na tradicionalni tretji vikend v oktobru, letos je bilo to 21. oktobra v Kamniški Bistrici.
Licenčna izpopolnjevanja so letos potekala več ali manj po planu. Zadnje izpopolnjevanje z obstoječimi temami je bilo
že tradicionalno jesensko v Bavšici.
Ob pomoči načelnika VK in strokovne sodelavke je izdelan plan tečajev in izpopolnjevanj za leto 2018. Zaradi velike
aktivnosti več članov SOU na drugih področjih, smo tekoča vprašanja in odločitve obravnavali korespondenčno.
V letu 2018 poteče veljavnost učnih programov za izobraževanja VPZS. To je priložnost, da pripravimo učne
programe po željah, opažanjih in izkušnjah, ki so bile posredovane ob dosedanjih izobraževanjih. Sprejet je novi
Zakon o športu, ki bo posegel tudi na področje izobraževanja v planinstvu.
Inštruktorjem in predavateljem v letu 2017 hvala za vaš prispevek pri posredovanju številnih znanj in izkušenj vsem
obstoječim in bodočim vodnikom PZS. Vsem inštruktorjem in predavateljem pa vabilo, da se prijavite za sodelovanje
na izobraževanjih VK v letu 2018.
Hvala strokovni sodelavki za njeno vsestransko pomoč, sprotno obravnavo in reševanje številnih nalog in opravil.
Preglednica udeležbe na akcijah (2017)
Število udeležencev na tečajih:
1.
Tečaj A (strnjeni in deljeni)
2.
Tečaj B
3.
Tečaj E
4.
Tečaj G
Skupaj

44
18
8
4
74

Število udeležencev na izpopolnjevanjih:
1.
snežne razmere (6 x)
2.
kopne razmere (19 x)
Skupaj

139
449
588

Usklajevanje inštruktorjev/predavateljev:
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Franc Kemperle, vodja SOU
Strokovni odbor za kategorizacijo in registracijo
Tudi v letu 2017 je SOKR vse svoje delo opravil po e-pošti. Glavne vsebine njegovega dela so bile: reševanje vlog,
zahtevkov, predlogov v zvezi s priznavanjem in potrjevanjem kategorij posameznim vodnikom, potrjevanje vodniških
kategorij, redno, izredno registriranih in naknadnih registracij, naknadnih kategorizacij in podaljševanj pripravništva.
Posodobil je "Navodilo za priznavanje in potrjevanje vodniških kategorij v posebnih primerih" in "Definicije težavnosti
tur v kopnem in snegu ter primeri tur", kar je IO VK tudi potrdil. Predlagal je tudi, da se dopolni program za tečaj za
vodnika B kategorije, v Pravilniku vodnikov VPZS pa doda pri B kategoriji težavnost ferat C, pri C kategoriji pa
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težavnost E. Opredelil se je tudi do raznih tekočih zadev. Poleg tega je izmed svojih članov izvolil za vodjo Bojana
Pollaka, kot namestnico vodje pa Stanko Čoh za obdobje 2 let oz. do oblikovanja novega SOKR.
Bojan Pollak, vodja SOKR
Zbor predstavnikov vodniških odsekov
Zbor predstavnikov vodniških odsekov je bil v soboto, 25. novembra 2017, na Igu. Od skupno 169 glasov je bilo
prisotnih 61 delegatov ali 36,09 %.
Na zboru so bila podana poročila o delu VK PZS in obeh strokovnih odborov v letu 2017. Predstavljen in potrjen je bil
program dela ter finančni načrt VK PZS za leto 2018 ter okvirni plan dela za leto 2019.
Na zboru je bil potrjen Poslovnik Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD in spremembe Pravilnika vodnikov PZS.
Podeljenih je bilo tudi 16 priznanj »častni vodnik«.
•

PREGLEDNICA sestave in dejavnost VK PZS v letu 2017:

Organ
vodja in namestnik
Izvršni
odbor Franc Gričar, PD Zagorje
Vodniške komisije Jože Bobovnik, PD Fram

člani
Katarina Filipič, PD Cerkno;
Husein Djuherič, PD Velenje;
Izabel Vadnal, PD Postojna;
Boris Madon, PD Žirovnica;
Iztok Bokavšek, PD Ptuj

Vodniška komisija

Člani IO VK:
Katarina Filipič, PD Cerkno;
3. seja (4. 10.)
Husein Djuherič, PD Velenje;
Izabel Vadnal, PD Postojna;
Boris Madon, PD Žirovnica;
Iztok Bokavšek, PD Ptuj
in vodje vodniških odsekov
MDO:
Martin Luzar, Pohodniško
društvo Novo mesto;
Matej Ražen, PD Bled;
Marjan Kobav, PD Kamnik;
Rudi Ambrož, PD Radlje ob
Dravi;
Jan Skoberne, PD Iskra
Ljubljana;
Marko Goršič, PD PodpečPreserje;
Stanka Čoh, PD Oplotnica;
Drago Lipič; PD Hakl Sveta
Trojica v Slovenskih goricah;
Lidija Vončina, PD Nova
Gorica;
Barbara Raičić, OPD Koper;
Andrej Šalamon, PD Atomske
Toplice Podčetrtek;
Darko Bukovinski, PD Brežice

Strokovni odbor
za usposabljanje

seje
7. seja (11. 1.)
8. seja (1. 3.)
9. seja (6. 9.)
10. seja 6. 12.)
3. korespondenčne seje

Franc
Kemperle,
PD Ava Baloh Zagorje ob Savi; 4. korespondenčna seja
Kamnik (od 17. 12. 2015 Janez Vertič, PD Ptuj; Drago
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dalje)

Strokovni odbor
za kategorizacijo
in registracijo

•

Bojan Pollak, PD Kamnik Janez Jerman, PD Črnomelj;
Stanka Čoh, PD Oplotnica Mitja Plohl, PD Ruše

vsa korespondenca je
potekala po elektronski
pošti

PREGLEDNICA izvedenih tečajev za VPZS v letu 2017
Naziv
usposabljanja

Termin in
lokacija

Tečaj VPZS A,
deljeni

4. 2. - 4. 6.,
po Sloveniji

Tečaj VPZS A,
strnjeni

13. 5. – 6.8.,
Zelenica, PUS
Bavšica,
Kamniška
Bistrica
11. 5.-28. 5.,
Valvasorjev
dom
pod
Stolom,
Gradiška tura
10. 2. – 18. 3.
Zelenica,
Grohot
23. 3.- 17. 4.,
Komna,
Ledine

Tečaj VPZS B

Tečaj VPZS E

Tečaj VPZS G

•

Metljak, PD Ljubljana-Matica;
Mijo Kovačevič, PD Velenje;
Klemen Volontar, PD Jeseni

Št.
Vodstvo
Člani vodstva
udeležencev
(udeležilo/
zaključilo)
21/21
vodja: Ava Baloh, IPV Bojan Pollak, IPV; Franc
teh. vodja: Franc Gričar, Kemperle, AI, GRS; Mateja
IPV
Grat, zdravnica, Jure Brečko,
IPV; Izabel Vadnal, IPV; Tone
Golnar, IPV; Matej Ogorevc,
IPV; Jože Rožič, IPV, GRS

23/22

18/18

8/8

4/4

vodja: Franc Gričar, IPV
Mijo Kovačevič, IPV; Izabel
teh.
vodja:
Franc Vadnal, IPV; Jože Rožič, IPV,
Kemperle, AI, GRS
GRS; Matej Ogorevc, IPV;
Damjan Omerzu, IPV; Ana
Bokan, zdravnica
vodja: Boris Madon, IPV
Bojan Pollak, AI, VPZS, GV,
teh.
vodja:
Klemen IGRS; Franc Kemperle, AI, GRS,
Volontar
VPZS; Jože Rožič, IPV, GRS;
Martin Šolar, IPV; Lili Jazbec,
VPZS
vodja: Tone Golnar, IPV
Mijo Kovačevič, IPV
teh. vodja: Aleksander
Kelnerič, IPV
vodja: Jure Brečko, IPV
Maja Jereb, med., A
teh. vodja: Aleksander
Kelnerič, IPV

PREGLEDNICA izvedenih izpopolnjevanj za VPZS v letu 2017
Naziv
usposabljanja

Snežno
izpopolnjevanje

Snežno
izpopolnjevanje

Termin in
lokacija

Št.
Vodstvo
Člani vodstva
udeležencev
(udeležilo /
zaključilo)
3. – 4. 2.,
20/20
vodja: Franc Gričar, IPV Bojan Pollak, VPZS, AI, GV, IGRS;
Domžalski
Izabel Vadnal, IPV;
dom na Mali
Iztok Bokavšek, IPV; Petra Jeras,
planini
zdravnica;
17. – 19. 2 .
25/25
vodja: Boris Madon, Bojan Pollak, VPZS, AI, GV, GRS;
Erjavčeva
25/25
IPV
Klemen Volontar, AI, VPZS, IGRS;
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2 skupini

koča
Vršiču

na

Snežno
izpopolnjevanje
2 skupini

3. - 5. 3.,
Mozirska
koča
na
Golteh
10. - 11. 3.,
Koča
v
Grohotu pod
Raduho
31. 3. – 2. 4.
Dom
v
Kamniški
Bistrici

23/23
16/16

vodja: Peter Pasar, IPV

30/30

vodja: Franc Kadiš, IPV

24/24
24/24

vodja: Marinka Koželj
Stepic, IPV

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

7. - 9. 4.,
25/25
Valvasorjev
20/20
dom
pod
Stolom

vodja: Boris Madon,
IPV

Kopno
izpopolnjevanje

21. – 22. 4.
27/27
Vojkova koča
na Nanosu

Vodja: Franc Kemperle,
AI, GRS

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

5. - 7. 5.
17/17
Koča
pri 23/23
Jelenovem
studencu

vodja: Janko Mihev,
IPV

Kopno
izpopolnjevanje

5. - 6. 5.
28/28
Koča
na
Naravskih
ledinah

vodja: Jaka Kotnik, IPV

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

21. - 23. 4.
Dom na Boču

25/25
23/23

vodja: Peter Pasar, IPV

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

12. - 14. 5.
Dom na Boču

24/24
22/22

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

19. – 21. 5.
24/24
Dom
pod 23/23
Reško
planino

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

26. – 28. 5.
Dom na Boču

Snežno
izpopolnjevanje

Kopno
izpopolnjevanje
2 skupini

28/28
23/23

Klemen Medja, IPV, GRS; Alojz
Jerman, AI; Petra Jeras,
zdravnica
Mateja Grat, zdravnica, VPZS;
Janko Mihev, IPV; Ivan Šturm,
AI, IGRS; Mijo Kovačevič, IPV;
Jože Kamenšek, IPV
Aleksander Kelnerič, IPV;
Jaka Kotnik, IPV;
Rudi Ambrož, IPV;
Andraž Miklavžina, zdravnik
Bojan Pollak, GV, AI, IGRS; Franc
Kemperle, AI, GRS, VPZS;
Alojz Jerman, AI; Franc Rožman,
IPV, AI;
Drago Metljak, AI; Mateja Grat,
zdravnica
Klemen Medja, IPV, GRS; Martin
Šolar, IPV; Franc Rožman, IPV,
AI; Iztok Bokavšek, IPV; Peter
Šilak, VPZS; Gorazd Bregant,
zdravnik
Franc Gričar, IPV; Bojan Pollak,
GV, AI, IGRS; Izabel Vadnal, IPV;
Ava Baloh, IPV; Matej Grat,
zdravnica
Aleksander Kelnerič, IPV, AI; Ivan
Šturm, VPZS, AI, IGRS; Jože
Kamenšek, IPV; Franci Kokalj,
zdravnik
Rudi Ambrož, IPV; Franc Kadiš,
IPV; Katarina Kadiš, IPV; Katja
Črešnik Rac, VPZS;
Andreja Voler, zdravnica, GRS

Anton Golnar, VPZS, AI; Mijo
Kovačevič, IPV; Janko Mihev,
IPV; Ivan Šturm, VPZS, AI, GRS;
Mateja Grat, zdravnica, VPZS;
vodja: Stanka Čoh, IPV Janez Vertič, IPV; Miran Tarkuš,
IPV, GRS; Mitja Plohl, IPV; Miran
Čoh, IPV;
Goran Buser, zdravnik
vodja: Franc Gričar, IPV Ava Baloh, IPV; Jože Rožič, IPV,
GRS; Anton Golnar, VPZS, AI;
Franc Kemperle, AI, VPZS; Izabel
Vadnal, IPV; Mitja Četina,
zdravnik; Franc Novak, zdravnik
Vodja: Janez Vertič,
Miran Tarkuš, IPV, GRS; Stanka
IPV – 1. skupina
Čoh, IPV; Miran Čoh, IPV; Goran
Mitja Plohl, IPV – 2.
Buser, zdravnik
skupina
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Kopno
izpopolnjevanje

26. – 27. 5.
25/25
Vojkova koča
na Nanosu

Vodja: Peter Pasar, IPV

Ivan Šturm, VPZS, AI, GRS; Anton
Golnar, VPZS, AI; Aleksander
Kelnerič, IPV, AI; Aljaž Šemrov,
zdravnik
Kopno
29. 9. - 1. 10. 22/22
Vodja: Franc Kadiš, IPV Aleksander Kelnerič, IPV, AI;
izpopolnjevanje PUS Bavšica
19/19
Rudi Ambrož, IPV; Katarina
2 skupini
Kadiš, IPV; Andreja Voler,
zdravnica
Usposabljanja VPZS so potekala v glavnem po planu in so bila izvedena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Zahvala
za uspešno izvedbo vseh usposabljanj gre predvsem vsem inštruktorjem in predavateljem, ki so sodelovali na akcijah,
še zlasti pa vodjem, ki so prevzeli tudi velik del administrativnega in organizacijskega dela.
Franc Gričar, načelnik VK PZS
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POROČILO ODBORA ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO ZA LETO 2017
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v
sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih
načel usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov
varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih
zadev na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja
znotraj Planinske zveze Slovenije.
Osnovna predstavitev delovanja OUP
Delovanje OUP v 2017.
Odbor se je v letu 2017 sestal enkrat. Velik poudarek pri delovanju komisije je bil namenjen delovanju na področju
preventive. Prav tako smo nadaljevali s pripravo zgibank Prva pomoč v gorah, ki je v pripravi in zaključili z zgibankami
CAA. Pripravili smo strip Gorska medicina za vsakogar v sodelovanju z Jurijem Gorjancem. Prav tako smo sodelovali
pri pripravi in izvedbi trinajstega posveta Gore in varnost, ki je bil izveden skupaj z GRZS in v letošnjem letu dobro
obiskan. Na področju preventive smo aktivno sodelovali tudi z pisnimi mediji (priprava člankov s področja
preventive), ter s posameznimi TV in radijskimi postajami, kjer smo sodelovali v njihovih oddajah.
Člani komisije so aktivno sodelovali tudi na mednarodnem področju v UIAA, CAA in IKAR.
Veliko časa v letu 2017 je bilo posvečeno novemu zakonu o športu in spremljanju področja, ter smernicam za
pripravo programov usposabljanja.
Zbor dejavnosti
Seje OUP
OUP je imela v 2017 eno redno sejo, na katerih smo obravnavali redne naloge s področja usposabljanja in preventive.
Vse ostale naloge smo reševali preko modernih poti obveščanja (e-pošta, skype …).
Organ
OUP v letu 2017

Načelnik(ca)
Franc Kadiš, PD
Dravograd

člani
Klemen Medja, PD
Radovljica
Stojan Burnik, PD Ljubljana
Matica
Marko Mavri, PD Laško
Borut Peršolja, PD Domžale
Tadej Mrak, PD Rašica
Tomaž Gosar, zdravnik

Člani OUP so dobili zadolžitve za naslednja področja znotraj PZS:
Vodniška komisija, UIAA,
Klemen Medja
CAA
Stojan Burnik
Povezave z inštitucijami
Borut Peršolja
Področje preventive
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Seje
7. seja- 12. 10. 2017 v
Ljubljani

Kratek opis usposabljanj
Kot je že uvodoma zapisano je OUP:
»Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v
sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v
gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na
področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja znotraj
Planinske zveze Slovenije.«
Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2017)
OUP ne razpolaga s svojimi strokovnimi kadri ampak skrbi za enotno doktrino in usklajenost med posameznimi
programi usposabljanj. Pri tem sodeluje z vsemi strokovnimi kadri Planinske zveze Slovenije in jih v dejavnost
vključuje po potrebi, stopnji usposobljenosti in smeri usposobljenosti.
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …)
OUP v letu 2017 ni izvedel tečaja za inštruktorje planinske vzgoje.
Naziv aktivnosti
Preventivna akcija z
Gorsko enoto
policije

Termin
in
lokacija
Mojstrovka,
Mangart, Dolič.

Št. udeležencev in
vodja
Izabel Vadnal, Franc
Gričar, Iztok Rojc – vsi
IPV

Namen
Sodelovanje z Gorsko enoto
policije v smislu prave
usmeritve policistov pri
osveščanju obiskovalcev gora
o varnejši hoji v gore.

Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja)
Naziv projekta

Zloženke

Namen
S tematskimi zloženkami iz
področja varnosti, želimo
obiskovalce gora preventivno
seznanjati s potencialnimi
nevarnostmi in kako se pripraviti
na aktivnosti v gorah brez zapletov.

Stanje
Cilj da v letu 2017 izdamo vsaj
dveh zloženki je bil realiziran.

Člani OUP so aktivno sodelovali pri pripravi priporočil CAA in ostalih dokumentih, ki se dotikajo področja usposabljanj
in zakonodaje v športu.
Podeljena priznanja
OUP ne podeljuje priznanj in prav tako nima svojih priznanj.
Obrazložitev razlik med planom 2017 in poročilom za 2017
Bistvenega odstopanja med planom in realizacijo za leto 2017 ni. OUP je uspešno realiziral vse zastavljene naloge.
Določene naloge smo zaradi vremenskih razmer prestavili v naslednje leto.
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Zaključek
OUP bo še v prihodnje kreiral in vodil aktivnosti na področju priprave smernic za usposabljanja, preventivne
dejavnosti, sodelovanja z GRZS in ZGVS. Nadaljevali bomo aktivnosti na medijskem področju, z objavo strokovnih in
poljudnih člankov na različne teme iz naslednjih področij: opreme, varnosti, uporaba različnih pripomočkov, novosti.
Glede tega bodo skrbeli vsi člani OUP in strokovni sodelavec OUP, vsak s svojega področja.
V letu 2017 bo OUP nadaljeval s projekti za skupno usposabljanje inštruktorjev, s seminarjem za inštruktorje, ki so bili
izvedeni že v prejšnji letih, ter z izdajo zloženk s področja varnosti in preventive.
Franc Kadiš, načelnik OUP PZS
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POROČILO ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE ZA LETO 2017
Odbor za založništvo in informiranje (OZI) je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove.
Planinska založba PZS izdaja planinske karte, planinske vodnike, strokovno literaturo, plezalne vodnike, leposlovje ter
druge edicije, ki so namenjene planinskim društvom, posameznikom, knjigarnam …
organ
OZI

vodja in namestnik
Slavica Tovšak (PD
Jakoba Aljaža)

člani
Jože Rovan (PD Ljubljana - Matica), Brigita Čeh
(PD Ljutomer), Milena Jesenko (PD Brežice), Žarko
Rovšček (PD Tolmin), Gorazd Gorišek (PD Rovte),
Dušan Petrovič (PD Domžale), Jelena Justin (PD
Lj.-Matica)

uredniki po
področjih:

Mateja Gruden, urednica Planinske založbe (do
31. 10. 2017)
Vladimir Habjan, urednik Planinske založbe (od 1.
11. 2017 naprej)
Andrej Stritar, urednik kartografije PZS
Vladimir Habjan, odgovorni urednik Planinskega
vestnika

Izvedeni projekti:
Naziv projekta
NOVO:
Planinske karte:
Krnsko pogorje 1 : 25 000 po RN
Ponatisi:
Bohinj 1 : 25 000 po RN
Triglav 1 : 25 000 po RN
Vodniki in ostala literatura:
Vodnik Julijske Alpe: južni del
Trden kakor skala
Dolina Soče – Bovško
The soča Valley – Bovec Region
Dnevnik In planinec
PONATISI (z dopolnitvami) in OSTALO:
Vodniški učbenik
Čez rob
Vpisna knjiga za vrhove
Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti
Dnevnik s slovenske planinske poti
Planinski dnevnik

Avtor/urednik

seje
10. seja
(24.1.), 11.
dopisna seja
(8.6.), 11. seja
(7.11.)

Izid

26.6.2017
6.7.2017
6.11.2017
Andraž Poljanec
P. Mikša, E. Gradnik
skupina avtorjev
skupina avtorjev

6.1.2017
15.2.2017
14.7.2017
14.7.2017
19.9.2017

skupina avtorjev
Vladimir Habjan

14.2.2017
25.8.2017
2.2.2017
14.4.2017
1.6.2017
14.7.2017

Slavica Tovšak, vodja OZI PZS
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POROČILO RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2017
Raziskovalna skupina PZS je tudi v letu 2017 delovala v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Herman Berčič, Stojan Burnik,
Iztok Cukjati, Peter Mikša, Simon Brezovar, Irena Mrak in Petra Zupet.
Na spletni strani PZS in drugih spletnih straneh, kjer so objavljeni dogodki PZS, je bil objavljen Razpis za najboljšo
diplomsko oziroma magistrsko nalogo. Prijavljene teme s planinsko tematiko so bile nato predstavljene na skupnih,
razširjenih sestankih. Ponovni, dopolnilni razpis je bil objavljen skupaj s Slovenskim planinskim muzejem, Vodniško
komisijo in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
Razpisane so bile teme:
Ugotavljanje nekaterih osebnostnih potez pri vodnikih PZS
Ženske v slovenski planinski zgodovini
Zgodovina varuhov nekoč in danes
Razvoj planinskih razglednic od začetkov do današnjih modernih sporočil
Analiza kartografskih podlag za navigacijo v Sloveniji
Možnosti uporabe topografskih podatkov na pametnih telefonih
V letu 2017 so člani RS prisluhnili nalogam:
Primož Gašperič : Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih Sloveniji (doktorska
disertacija)
Petra Udrih: Določanje ogroženosti zaradi snežnih plazov v Kamniško Savinjskih Alpah s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
Člani RS PZS so se udeleževali strokovnih znanstvenih srečanj in konferenc kot npr. Svetovnega kongresa športne
medicine v Ljubljani, konference Alpskega tedna v Grassau v Nemčiji, delavnice na temo raziskovanje v gora v okviru
Obzorja 2000.
V okviru RS PZS smo si prizadevali pridobiti status RS kot samostojne raziskovalne enote v okviru PZS. S pridobitvijo
statusa bi lahko kandidirali na razpisih za pridobitev sredstev na Agenciji RS za raziskovalno dejavnost. Po predložitvi
zahtevane dokumentacije smo ugotovili, da si moramo pridobiti status društva v javnem interesu. Dne 6.6 2016 je
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na osnovi Zakona o splošnem upravnem postopku izdalo odločbo, da
se Planinski zvezi Slovenije podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Z
odločbo so bila uresničena nekajletna prizadevanja za pridobitev statusa.
Na RS PZS smo poiskali možnosti sodelovanja z RS Združenja vojaških gornikov. Sprejet je bil predlog, da bi lahko našli
skupne točke pri temah:
Simpozij o Tonetu Svetini
Raziskava o vplivu vojaškega gorništva na razvoj planinstva in alpinizma na Slovenskem
Raziskava o vojaških pionirjih slovenskega alpinizma in smučanja
Izdelava katastrskih ostankov in ostalin vojaških objektov
Evidentiranje mulatier v slovenskih gorah
Posamezni člani RS PZS so pripravili sestavke za objavo v Planinskem vestniku. Predstavljene naloge, ki so jih
ocenjevali člani RS PZS, so bile predane v hrambo Slovenskemu planinskemu muzeju v Mojstrani.
Slavica Tovšak, Vodja RS PZS
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POROČILO ODBORA ZA ČLANSTVO PZS V LETU 2017
Odbor za članstvo PZS skrbi za vprašanja v zvezi s članstvom posameznikov v planinski organizaciji, za zavarovanje
članov in druge ugodnosti članstva. V okviru pododbora za priznanja rešuje vprašanja glede podeljevanja priznanj
PZS in obravnava predloge za podelitev najvišjih priznanj PZS.
Odbor za članstvo PZS je spremljal pripombe na članarino PZS in zavarovanje. Sodeloval je v procesu priprave novega
članskega zavarovanja in v naslednjem obdobju in se opredelil do predvidenih sprememb.
Pododbor za priznanja in Odbor za članstvo sta pripravila razpis in obravnavala predloge za najvišja priznanja PZS v
letu 2017.
Sestava in dejavnost Odbora za članstvo v letu 2017
Organ
vodja in namestnik
člani
Odbor za članstvo
Tone Jesenko (PD
Aldo Zubin (OPD Koper),
Brežice)
Slavica Tovšak (PD Jakob
Aljaž MB), Irena Pečavar
Čarman (PD Integral
Ljubljana), Bojan Brezovar
(PD Polet Šentrupert),
Uroš Kuzman (PD
Velenje)
Pododbor za
Irena Pečavar Čarman
Bojan Gorjup (PD
priznanja
(PD Integral Ljubljana)
Trbovlje) in Katarina
Filipič (PD Cerkno)

seje
8. seja (8. 3.),
9. seja (13. 6.),
10. seja (20. 9.)
11. seja (18.10.)

4. seja (11. 10.)

Odbor za članstvo se srečuje z zahtevno nalogo usklajevanja interesov društev in posameznikov v celotni planinski
organizaciji. Pri tem je sledil želji vzpostavitvi takšnega sistema članarine, ki bi ustrezal kar največjemu številu društev
in posameznikov in bi zajemal vse njihove potrebe in pričakovanja. Zaradi velikosti organizacije in številčnosti
članstva je to zelo zahtevna naloga.
Tone Jesenko, vodja Odbora za članstvo PZS
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POROČILO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS ZA LETO 2017
Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih
aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno
službo PZS.
Odbor za pravne zadeve je deloval predvsem korespondenčno. Po potrebi se je vključeval v pripravo pravilnikov in
podajal mnenja ter pojasnila na prošnjo društev, članov organov oz. vodstva PZS. Posebne aktivnosti v letu 2017 niso
bile potrebne
Sestava:
Organ
Odbor za pravne
zadeve

vodja in namestnik
Borut Vukovič (PD Litija)

člani
Darko Bukovinski (PD
Brežice), Jože Melanšek
(PD Velenje)

seje
/

Aktivnosti v letu 2017 so bile izpeljane v skladu z načrtom, glede na naravo dela odbora pa se aktivnosti odbora
prilagajajo potrebam in drugim aktivnostim znotraj PZS.
Odbor za pravne zadeve je na podlagi sklepa UO PZS prevzel pripravo sprememb in dopolnitev Statuta PZS, ki se
bodo obravnavale na Skupščini PZS 2018.
Borut Vukovič, vodja Odbora za pravne zadeve
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POROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 2017
122. leto izhajanja, 117. letnik
Planinski vestnik (PV) je najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Prva
številka revije je izšla februarja 1895. PV je bil v vseh obdobjih ogledalo dela
planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega
doživljanja gora Slovencev.
Planinski vestnik udejanja poslanstvo planinske organizacije: planinstvo kot
način življenja. Bralca informira o planinstvu, alpinizmu, športnem lednem
plezanju ter tekmovanju, ki poteka v okviru PZS in vseh oblikah dejavnosti v
gorah doma in v tujini ter poučuje, kulturno bogati in informira o dejavnostih
Planinske zveze Slovenije, o pomembnejših aktivnostih planinskih društev
ter sorodnih organizacij. Na ta način spodbuja bralce k aktivnemu
udejstvovanju v naravi, članstvu v planinski organizaciji in prostovoljnemu
delu na področju planinstva. Planinski vestnik ohranja vrednote, ki jih je gojil
skozi več kot stoletno zgodovino in jih bo tudi v prihodnje.
Uredniški odbor Planinskega vestnika je v letu 2017 deloval v sestavi: Vladimir Habjan – odgovorni urednik, Emil
Pevec – tehnični urednik, Mateja Pate, Marta Krejan Čokl, Irena Mušič Habjan, Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire
Steinbuch, Zdenka Mihelič – člani in zunanji sodelavec Peter Šilak.
Ciljno občinstvo revije so člani planinskih društev oziroma vsi, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v naravi
ter obenem prebirati revijo Planinske zveze Slovenije. PV je torej revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega
sveta in narave, obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti PZS – posredno seveda želimo s pestro vsebino
pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu. Veliko vlogo posvečamo tudi planinski kulturi, ki je po
našem mnenju v primerjavi s športom in rekreacijo podcenjena.
V letu 2017 je izšlo 9 številk na 80 straneh (plus platnice), julijska in novembrska številka pa na 96 (plus platnice).
Novembrska številka je bila izjemoma obsežnejša zaradi posebne teme meseca, posvečene spominu Frančka Kneza.
Format revije je od leta 2010 malce manjši od velikosti A4. Večji format pomeni večjo možnost bolj raznovrstnega
oblikovanja, obenem pa tudi rubriko v sredici – Z nami na pot, kjer s priročnimi opisi, ki jih je možno iztrgati oz.
izrezati, na izlete doma in v bližnji tujini vabimo najširše množice.
V letu 2017 smo objavili 297 člankov in 185 vesti, za objavo smo zavrnili 7 člankov, 2 vesti in eno pesem.
Vsebino Planinskega vestnika večinoma načrtujemo vnaprej, objavljamo pa tudi priložnostne članke avtorjev, ki jih
dobimo, pri čemer vabimo mnoge uveljavljene avtorje, posebno pa mlade, da nam pošiljajo svoje prispevke. V ta
namen občasno razpisujemo tudi literarne natečaje. Uredništvo skrbi za pestro izbiro novinarsko raznovrstnih,
kvalitetnih, strokovnih, aktualnih, vzgojnih, zgodovinskih in literarno dovršenih prispevkov (reportaže, intervjuji,
kratke zgodbe, kolumne, izjave idr.).
V enajstih številkah letnika 2017 smo objavili deset tem meseca. Lotevali smo se raznovrstnih gorniških tem:
planinsko leposlovje, planinstvo za invalide, pionirji turnega smučanja, bivaki, kaninsko podzemlje, podnebne
spremembe gorskega okolja, s kolesom v hribe, po poteh Alpske konvencije, spomin na Frančka Kneza, reševalni psi,
pri čemer smo praktično vsako temo meseca obravnavali tudi skozi prizmo dejavnosti PZS.
Skozi vse leto smo redno objavljali članke, novice in informacije o dogajanjih v planinski organizaciji (skupščina PZS, o
članarini, najvišja priznanja PZS, zgodovina planinskih koč, Roblekov dom, zavetišče Sveti Peter, 60 let koče na
Slavniku, začetki planinstva na Resevni, državno tekmovanje Mladina in gore, sto let PD Snežnik, obeleževali smo
pomembne jubileje zaslužnih planincev, pogovora z Manjo Rajh in Hanzejem Lesjakom, srečanje vodstev PZS in HPS,
o članarini, Dan planinskih doživetij, 120-letnica ustanovitve Češke podružnice SPD, vzorčni taborni prostor PZS, dom
slovenskih planincev v Ljubljani, slovenska turnokolesarska pot, zemljevidi PZS, gradivo za Mladina in gore idr.).
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Objavili smo test gorskih koles. Nadaljevali smo z novo občasno rubriko oz. vsebinami za najmlajše (Planinčkov
kotiček). V mnogih rubrikah in člankih smo objavljali vrsto predlogov na izlete in ture, opise alpinističnih vzponov,
prispevke o varstvu naravne in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne članke, recenzije planinskih publikacij,
trekinge, turne smuke itd. Vodniških prilog v letu 2017 zaradi varčevanja nismo izdali. Precej vsebin je bilo strokovnih
in izobraževalnih (gore in sladkorna bolezen, astronavtska folija, vsebina potovalne lekarne, o nevihtah, hoja v
ključih, vertikalna sondaža, priprava in izvedba ture po ferati, GRS idr.) s čimer želimo prispevati k varnejšemu
obiskovanju gora in posledično povečati varnost v gorah. Želimo si jih še več, vendar žal ne dobimo vedno tudi
avtorjev. Posebna zvrst pisanja, ki jo skušamo spodbujati, so komentatorski članki (kolumne), s čimer želimo odpirati
določene teme oz. bralce spodbuditi k razmišljanju.
V novičarskem delu revije redno objavljamo domače alpinistične novice in iz tujine, športnoplezalne vesti, recenzije
novih publikacij (tudi tiskanih društvenih glasil), vesti iz PZS, PD in Slovenskega planinskega muzeja (SPM) ter iz TNP.
Redno objavljamo tudi stanje zaprtih planinskih poti.
Fotografija ima v reviji pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi sodelavci fotografi. Objavili smo fotografski
natečaj, rezultate pa predstavili decembra v SPM, kjer smo na literarnem večeru sodelovali trije člani uredništva (I.
Mušič Habjan, D. Škodič in V. Habjan).
Februarja 2018 bomo na spletni strani objavili letno kazalo letnika 2017.
Z letom 2017 smo uvedli oblikovno prenovo revije, ki bo veljala tudi v letu 2018.
V začetku leta 2012 smo zaključili desetletni projekt skeniranja vseh letnikov revije, ki so dosegljivi na spletni strani
http://www.planinskivestnik.com/. Stran je obiskana in zelo uporabna. Ker je bila nujna bila modernizacija
programske opreme spletnega kazala, smo naročili posodobitev, ki je v fazi testiranja, prav tako spletna stran.
Predvidoma bomo januarja 2018 podpisali pogodbo za povezavo uredniške aplikacije s honorarji in spletno bazo
podatkov.
Leto
2014
2015
2016
2017

Št. naročnikov
5095
3969
3975
3785

Letno št. izvodov, prodanih v prosti prodaji
5378
3710
2159
2329

Št. naročnikov za decembrsko št. PV, med naročniki je bilo v letu 2017 2329 članov PZS (61,5%).
PV se financira iz sredstev naročnin, proste prodaje, subvencij in dotacij ter članarine (25-odstotni popust pri
naročnini za člane).
Ves čas se trudimo za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Vestnika predstavimo v več medijih: na radiu
Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), predvajanje telopov na
kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih (Gore-ljudje, Rekreacija ...). Aktivni smo tudi na Facebook profilu
PV.
V letu 2017 je odgovorni urednik sodeloval na sejah Odbora za založništvo in informiranje, sodelujemo tudi s
Planinsko založbo. V letu 2016 smo pripravili programske zasnove za obdobje 2016–2018, ki sta jih potrdila OZI in UO
PZS. Na tej podlagi smo pripravili še izvedbeni načrt PV. V letu 2016 smo člani uredništva obiskali osem MDO PD po
vsej Sloveniji, preostale štiri pa v letu 2017. Sestanki so bili zaradi izmenjave informacij koristni za obe strani. V letni
anketi med PD je bil PV najvišje ocenjen od organov PZS.
Izzivi za leto 2018 so sledeči:
ohraniti število strani (80),
nadaljnje sofinanciranje PZS (25 %),
ohraniti raznovrstnost tem meseca,
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občasne nove vsebine (kotiček za najmlajše, Mladina in gore – jeseni bomo spet objavili del tekstov, ki jih bodo
tekmovalci morali obvezno obdelati, poljudne teme usposabljanja vodnikov PZS),
ohranjanje oz. povečanje števila naročnikov in proste prodaje,
redno objavljanje na FB-profilu, promocija PV in pridobivanje bralcev/naročnikov,
organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV,
še boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija,
tesna povezava s Planinsko založbo in kartografijo,
objava prenovljene spletne strani z nadgradnjo elektronskega kazala PV,
povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija, spletno kazalo, obračun honorarjev).
Vladimir Habjan, odgovorni urednik PV
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POROČILO MDO PD PRIMORSKE ZA LETO 2017
1. Zemljevid območja, ki ga pokriva MDO
V MDO PD Primorske je bilo vključenih 13 društev in klubov: PD Brkini, Piran, Podnanos, Postojna, Sežana, Slavnik
Hrpelje, Snežnik Ilirska Bistrica, Vipava, Slovensko PD Trst, Obalno PD Koper, Obalni alpinistični klub, Športno
društvo Proteus in Športno-plezalni klub Plus; zadnji dve društvi nista sodelovali, prav tako tudi PD Brkini, ki za leto
2017 niso prevzeli članskih znamkic.

V MDO PD Primorske je vključeno zamejsko Slovensko planinsko društvo Trst, ki zajema območje mesta Trst in
njegovo širše zaledje (Tržaški Kras) do Tržiča, Planinska skupina Slovenskega KPD Bazovica je formalno vključena PD
Snežnik, deluje na področju Reke.
2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava 2016/2017
podatki
število vključenih društev in klubov
število članov
število koč in drugih objektov

2016
12
2.415
8

2017
12
2.457 (101%)
8

skupna dolžina poti (km)
cca 800 km
cca 800 km
Pojasnilo: V primerjavi z letom 2016 ni bilo bistvenih odstopanj, glede na leto 2015 pa so vključena v MDO 3 društva
manj (PD Brkini je konec leta izbrisano iz evidence, 2 športno plezalni društvi pa sta se odločili za nesodelovanje.
Navkljub temu se je članstvo za 1% povečalo.
3. Ključne aktivnosti MDO v letu 2017
Vodstvo
Seje MDO
Koordinacija, Posveti PZS, Skupščina PZS
Občni zbori PD, druge aktivnosti po PD
Dan planinskih doživetij Dom pod Storžičem , 18.
junij; pohodniki&kolesarji
Pomembne obletnice in svečanosti PD
110 letnica PD Snežnik in 15 letnica PS Bazovica:
pohoda Sviščaki-Snežnik in Gomanci- Snežnik
(Pot prijateljstva Snežnik – Snježnik) ter druženje
na Sviščakih; 14. maj

Predsednica, namestnica predsednice, vodje odborov: VO,
OMO, OVGN, OPP.
5 in 1 dopisna; vse sklepčne
Udeležba dobra.
Udeležba predsednice oz. namestnice na večina OZ in ostalih
pomembnejših prireditvah PD.
Skupno: OPD, SPDT, Sežana, Postojna, PS Bazovica; skupaj 60
udeležencev, 5 praporščakov.

Obe prireditvi sta lepo uspeli, bili sta dobro promovirani,
udeležba zadovoljiva oz. zelo dobra, prisotnih večina PD, na
Sviščakih je bilo vsakoletno srečanje vodstev PZS in HPS, na
Slavniku pa je aktivno sodeloval podpredsednik PZS Tone
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60 letnica Tumove koče na Slavniku, 1. oktober
Kulturni dogodki
Predstavitev razstave MDO
Reka, PS Bazovica – ob 15 letnici delovanja,
21. januar;
PD Podnanos, 5. marec, ob pohodu Po Vojkovih
poteh;
Knjižnica Vipava – dodatno, na njihovo pobudo.

Jesenko.

Otvoritev je bila začetna aktivnost ob 70 letnici SKPD Bazovica
Reka in njene PS.

Svojo pot bo razstava sklenila v Ilirski Bistrici januarja 2018.
Uspešna predstavitev v Kopru, v Knjigarni Libris.

Izdaja Vodnika Slov. Istra, Čičarija, Brkini in Kras
avtorja Milana Vinčeca
Zelo odmevna prireditev v okviru SLOFEST-a v Trstu
Premiera filma o razvoju alpinistične dejavnosti v
SPD Trst, 15. september
Mednarodni dan gora, 11. december,
počastitev spomina na Vladimirja Mirota
Dougana – slovensko italijanskega alpinista.
Sodelovanje z zamejskimi PD in regijskimi
planinskimi društvi v sosednjih državah:

Trst, Gledališče Il Miella je SPD Trst v skupni organizaciji z
italijanskimi društvi CAI Alpina.
delle Giulie, CAI XXX Ottobre in Monte Analogo.

Odprta meja Beka – Glinščica; PD Slavnik, SPD
Trst, 19. marec;
12. Prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik,
SPD Trst, PS Bazovica, SK Devin (organizator SPD
Trst), 2. april;
Odprta meja SLO – HR; Golac PD Slavnik, 2.
september
37. tradicionalni spominski pohod Bazoviških;
junakov; soorganizacija SPDT in PD Sežana, 10.
september;
Srečanje istrskih planincev, organizator Istarski
planinarski savez, Pula, 15. oktober
Projekt »Obhodnica MDO PN PD«

Zelo dobro pripravljene prireditve z zadovoljivo udeležbo
članstva PD, navkljub slabemu vremenu.

ODBORI
Odbor za planinske poti (OPP): vodja Jasmina
Pištan

DEJAVNOSTI
Zbor markacistov MDO, 10. januar, izvolitev vodje OPP;
Skupna delovna akcija markacistov MDO, 10. junij,
organizacija PD Sežana, 7 udeležencev (PD Sežana, OPD),
urejali poti Sežana-Lokev;
Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov, 1. julij, Log pod
Mangartom, 8 udeležencev (OPD, PD Postojna);
Področno srečanje markacistov MDO, 12. december, 12
udeležencev;
Udeležba na razširjenem sestanku KPP PZS –prisotna
namestnica vodje.
Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD,
organizacija PD Postojna, 4. februar, 13 udeležencev (PD
Postojna, OPD Koper, PD Slavnik);
Udeležba na zboru vodnikov PZS, načelniki VO PD (Postojna,
Slavnik, Sežana, OPD, PD Snežnik, nekateri so manjkali);
Razširjena seja VK PZS, udeležila vodja VO MDO;
Licenčno usposabljanje za vodnike PZS na Nanosu, po

Vodniški odbor (VO): vodja Barbara Raičić

Obhodnica je bila na pobudo sklepa 13. seje MDO PD
Primorske ukinjena in izbrisana s seznama obhodnic PZS.
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Odbor za varstvo gorske narave (OVGN): vodja
Vesna Pečar

Odbor mladinskih odsekov (OMO), vodja Matej
Trobec

Objave v lokalnih in planinskih medijih

Ostalo: sodelovanje, statut, ankete…

seznamu.
Skupni naravovarstveni izlet, Radensko polje, nekatera PD so
ga vključila v svoj redni program; 27. maj, 16 udeležencev;
Predavanja: uresničen je bil cilj: najmanj eno s poudarkom na
naravovarstveni tematiki; Udeležba na Zboru KVGN PZS;
udeležila vodja;
Pridobiti nove varuhe gorske narave oz. gorske stražarje; 3
člani pridobili naziv varuha (OPD Koper);
Spodbujanje gradnje čistilnih naprav v kočah; PD Postojna
pripravila načrt za Vojkovo kočo.
42. srečanje mladih planincev MDO PD Primorske, v
organizaciji PD Piran,13. maj, po slovenski Istri, 230
udeležencev;
Tekmovanja v planinski orientaciji v ligi Primorske: v
organizacijah: PD Snežnik, 4. marec, OPD Koper, 18. marec; PD
Sežana, 25. november; udeležba zadovoljiva;
SPOT-a so se udeležile zmagovalne ekipe; Srečanje načelnikov
in predstavnikov MO PD, Sežana, 15. september,
Priprava načrta aktivnosti za šolsko leto 2017/2018;
Regijsko tekmovanje Mladi in gore (cela Primorska), 11.
november, v Pivki, le 11 ekip, iz MDO Primorske le 2 društvi (
PD Postojna 5 ekip in PD Podnanos 2 ekipi), rezultati so bili
dobri: 6 ekip se je udeležilo državnega tekmovanja.
Lokalni mediji (Primorske novice, Primorski dnevnik, Radio
Koper, Televizija Koper in občinski mediji) so bili naklonjeni,
predstavili in pisali so(smo) o najpomembnejših dogodkih vseh
PD oz. sprotno objavljali vabila na aktivnosti, večina PD ima
svoje portale, ki so bolj ali manj ažurni;
Na 1 seji prisostvovala člana uredniškega odbora PV,
objavljeni štirje članki naših piscev .
Sodelovanje vseh PD in OAK je vzorno, 2 plezalna kluba sta se
tudi formalno odpovedala sodelovanju, 2 pa niti tega nista
storili, PD Brkini ni sodelovalo in se ni odzivalo na naše
pobude.

4 .Povzetek
Ocenjujem, da je bilo delovanje MDO v letu 2017 zelo dobro, saj so bile uresničene vse načrtovane naloge, nekaj je
bilo še dodatnih. Udeležba na dogodkih je bila zelo dobra, tako po številu društev kot številu udeležencev.
Povezovanje, sodelovanje in medsebojna pomoč med društvi smatram za temelje delovanja. Ocenjujem, da je
zgledno, bilo pa bi lahko še boljše.
Pohvalno je delovanje Odbora mladinskih odsekov, ki so s pomočjo PD nadaljevala pri pripravah in izvedbah
planinskih orientacijskih tekmovanj za Primorsko ligo, udeležba in rezultati so bili zadovoljivi. Pohvalno je tudi
izjemno veliko število udeležencev na 42. srečanju mladih planincev MDO PD Primorske, v organizaciji PD Piran.
Veliko manj pa je bila uspešna udeležba na Regijskem tekmovanju Mladi in gore v Pivki. Problematika, ki ji je
potrebno posvetiti več pozornosti, kar je povezano tudi z obsegom številčnosti in aktivnosti mladinskih odsekov in
njihovih mentorjev.
V tem letu je bila ukinjena obhodnica MDO primorsko-notranjskih PD in sprejet sklep, da jo nadomestimo z
morebitno zbirko vrhov Primorske. Odprta so ostala nekatera vprašanja glede skrbništva posameznih odsekov poti.
Maruška Lenarčič, predsednica MDO PD Primorske
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POROČILO MDO PD GORENJSKE ZA LETO 2017
1. Območja, ki jih pokriva MDO PD Gorenjske so napisana v Pravilih MDO PD Gorenjske.
2. Osnovni statistični podatki
Pregled članstva MDO PD Gorenjske v letu 2017 na dan 31. 12. 2017
Zap. Ime društva
Skupaj
Skupaj
Indeks
št.
2016
2017
17/16
1
Alpski gorniški klub
23
25
109
2
Bled
315
339
108
3
Bohinjska Bistrica
286
319
112
4
Celovec
70
62
89
5
Plezalno društvo CEMPIN
41
41
100
6
Dovje-Mojstrana
503
497
99
7
Gorenja vas
257
268
104
8
Gorje
226
226
100
9
Gorniško športno društvo BRICALP
95
119
125
10
Gozd Martuljk
242
241
100
11
Iskra Kranj
164
179
109
12
Javornik-Koroška Bela
285
273
96
13
Jesenice
374
379
101
14
Jezersko
127
133
105
15
Kranj
1141
1264
111
16
Kranjska Gora
111
120
108
17
Križe
403
407
101
18
Plezalni klub Škofja Loka
33
25
76
19
Preddvor
170
162
95
20
Radovljica
866
898
104
21
Rateče-Planica
13
15
115
22
Sovodenj
122
91
75
23
Srednja vas v Bohinju
368
399
108
24
Škofja Loka
862
911
106
25
Tržič
428
491
115
26
Turno smučarski klub OLIMPIK
14
4
29
27
Za Selško dolino Železniki
466
485
104
28
Žiri
166
186
112
29
Žirovnica
418
373
89
MDO skupaj
8.589
8.932
104
Stanje celotne PZS
55.150
57.148
104
V MDO PD Gorenjske delujejo še GRS Bohinj, GRS Radovljica in GRS Kranj.
2.2 Število koč in drugih objektov s katerimi upravljajo planinska društva
Planinska društva v MDO PD Gorenjske upravljajo z 42 kočami, 3 zavetišči in 8 bivaki.
2.3 Skupna dolžina poti s katerimi upravlja PD na območju MDO
PD na območju MDO PD Gorenjske upravlja s 1316 km planinskih poti.
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2.4 Predsedstvo MDO PD Gorenjske
Zap.št. Ime in priimek
Funkcija
1.
France Benedik predsednik
2.
Jože Stanonik
podpredsednik
3.
načelnica Odbora mladinskih odsekov
4.
Matej Ražen
načelnik Odbora vodnikov
5.
Janko Šeme
načelnik odbora za planinske poti
6.
Marica Okršlar
načelnica odbora za gospodarstvo
7.
Valentin Rezar
načelnik odbora za varstvo gorske narave
8.
Jože Varl
član

Naslov
PD za Selško dolino Železniki
PD Škofja Loka
PD Bled
PD Jesenice
PD Gorje
PD Radovljica
PD Radovljica

3. Aktivnosti MDO PD Gorenjske v letu 2017
Meddruštveni odbor PD, ki ga sestavljajo predsedniki PD, se je v letu 2017 sestal na štirih sejah. Meddruštveni odbor
je obravnaval vso problematiko, ki je bila na dnevnem redu skupščine PZS, kot tudi problematiko, ki jo je obravnaval
UO PZS. Predsedstvo MDO PD Gorenjske se je sestalo dvakrat.
11. 6. 2017 je bilo v Vratih srečanje obmejnih planinskih društev. Srečanje je organiziralo Planinsko društvo Jesenice
v sodelovanju s Planinskim društvom Dovje – Mojstrana.
17. 6. 2017 - Dan slovenskih planinskih doživetij 2017 in Dan Gorenjskih planincev je bil v Domu pod Storžičem,
soorganizator PD Tržič.
25. 8. 2017 so planinska društva Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Bistrica in Gorje organizirala spominsko slovesnost
ob 237-letnici prvega pristopa na vrh Triglava.
30. 9. in 1. 10. 2017 je bilo 53. srečanja planincev treh dežel v Fragenter Hütte na Koroškem. 30. 9. 2017 je bilo
srečanje delovne skupine. 1. 10. 2017 pa je bil pohod vseh udeležencev na Grosser Sadnig (2745 m) ali Makerni –
Spitze (2644 m). Srečanje se je zaključilo s skupnim kosilom na povabilo OAV Koroška. Srečanja so se udeležili
predstavniki MDO Gorenjske, Koroške, Posočja in Primorsko Notranjske.
Najvišja priznanja PZS so v letu 2017 prejeli:
spominsko plaketo PZS so prejeli:
za 65 let Zvone Tavčar iz PD Javornik Koroška Bela,
za 70 let Olga Rener iz PD Križe,
za 80 let Matevž Pogačnik iz PD Radovljica.
svečano listino PZS je prejel:
Janez Brojan iz PD Dovje - Mojstrana
3.1 Aktivnosti odborov v letu 2017
Odbor mladinskih odsekov
V letu 2017 nam ni uspelo dobiti načelnice mladinskih odsekov. Odseki v večini planinskih društev dobro delajo, saj je
v skupini P + O na Gorenjskem vključenih 2131 članov.
Odbor vodnikov
V tem letu je imel odbor dve redni seji. Prvo 7.4.2017 v Zavetišču v Gozdu in drugo 23.11.2017 v okrepčevalnici
Košanc v Sovodnju. Program za leto 2017 je bil v celoti izpolnjen.
Izobraževanje vodnikov PZS
V letu 2017 sta bili v okviru organizacije MDO PD Gorenjske licenčni usposabljanji za zimske in kopne razmere.
Snežno izpopolnjevanje je potekalo od 17.2.-19.2.2017 v Erjavčevi koči na Vršiču, kopno izpopolnjevanje pa od 7.4.9.4.2017 na Valvasorjevem domu pod Stolom. Obe akciji sta imeli po dve izmeni. Vodja obeh je bil Boris Madon.
Tečaj za B kategorijo je bil izveden na Valvasorjevem domu pod Stolom od 11.-14.5.2017. Tečaj je vodil Boris Madon.
Srečanje gorenjskih vodnikov in mentorjev
Srečanje vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske 13.4.2017 je organiziralo PD Gozd Martuljk.
Zbrali smo se v gostišču Pri Jožici v Gozd Martuljku. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali gozdno učno pot Rute.
Ogled je vodil Alojz Mertelj. Planinski del je bila tura na ob reki Savi Dolinki do Čičar. Sledil je vzpon čez Konjsko smrt
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v Robe, od koder je čudovit pogled na Julijce. Pot smo nadaljevali proti Srednjemu Vrhu, kjer nas je pozdravil
predsednik PD Gozd Martuljk in nas pospremil v dolino kjer smo imeli kosilo in druženje. Srečanje je uspelo, udeležba
je bila zadovoljiva, tudi udeleženci srečanja so bili z organizacijo srečanja zadovoljni. Program je pripravila Majda
Papler.
Matej Ražen, načelnik odbora vodnikov
Odbor za planinske poti
Vse opravljene aktivnosti OPP MDO PD Gorenjske so bile načrtovane v Planu dela OPP MDO PD Gorenjske v letu
2017.
- V mesecu januarju in februarju (Škofja Loka 27.01.2017, Jesenice 24.02.2017), sta bili sklicani dve seji
razširjenega sestava načelnikov OPP PD, kjer se je razpravljalo o problematiki markacijskega dela na območju
MDO Gorenjske in sprejelo ustrezne zaveze glede revitalizacije dela na področju urejanja planinskih poti,
pridobitvi novih markacistov in aktivnem vključevanju markacistov s področja Gorenjske v strukture PZS in
Komisije za planinska pota.
- Markacijski odseki v planinskih društvih so v okviru svojih planov dela opravili večino načrtovanih akcij
(poročila o delu so društva posredovala na KPP PZS neposredno).
- Ob sodelovanju tehnična skupine KPP PZS sta bili opravljeni tehnični akciji:
o Hanzova pot na Prisojnik – PD Kranjska Gora
o Bavški Grintavec –PD Jesenice.
- Člani markacijskih odsekov našega MDO so sodelovali tudi na drugih tehničnih akcijah na našem področju:
o Vodnikov dom - Konjsko sedlo – Kredarica
o Tamar – Ponce.
- Naši markacisti so tvorno sodelovali v organih PZS (IO KPP PZS, TS KPP, Odbor za kataster in dokumentacijo
KPP).
- Aktivno smo sodelovali pri prenovi usposabljanja za markaciste PZS, kjer sta v sestavi Odbora za
usposabljanje KPP dva naša člana.
- Udeležili smo se tečaja za markaciste kategorije A v Dolenji vasi pri Čatežu in usposobili 5 novih markacistov
(PD Kranjska Gora – 2 markacista, PD Križe, Žirovnica in Bohinjska Bistrica – 1 markacist).
- Udeležili smo se Dneva slovenskih markacistov na območju PD Bovec, OPP Posočje, z izhodiščem v Logu pod
Mangartom.
Janko Šeme, načelnik odbora za planinske poti
Odbor za gospodarstvo
Pred pričetkom glavne sezone smo morali zagotoviti nadomestni vzletno pristajalni prostor za potrebe prenosa
materiala, ker za Rudno Polje do 15. junija velja popolna prepoved letenja. To nadomestno mesto je bilo na pašniku
nad Staro Fužino.
Ob pričetku sezone smo s prevoznikom pripravili plan prenosov, saj za Rudno Polje določene omejitve veljajo vse do
15. julija. Prav tako smo za prenose v sezoni pripravili okvirne termine s količino tovora. Vzdrževali smo prostor na
Rudnem Polju in si društva med seboj tudi pomagala.
Na jesenske posvetu Planinske zveze Slovenije in Planinskih društev smo dobili informacijo o novosti na področju
vodenja knjige gostov, ki naj bi poenostavila poročanja.
V začetku meseca decembra smo na sestanku obravnavali program dela odbora za leto 2018.
Želja vseh pa je, da bi Planinska zveza Slovenije izvedla odmevno akcijo, naj se planinci, ki obiščejo planinske koče,
tudi vpisujejo v knjige gostov.
Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarjenje
Odbor za varstvo gorske narave
V letu 2017 je odsek VGN PD Gorenjske imel v planu:
- Tečaj za GS v Škofji Loki in na Lubniku.
- Akcijo čiščenja v Pokljuški soteski.
- Akcijo VGN in GS na Golici.
- Udeležba na letni skupščini KVGN.
- Udeležba na tečaju za VGN na Valvazorju.
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V mesecu marcu in aprilu je bil izveden tečaj za GS, katerega se je udeležilo 31 kandidatov iz Gorenjskih PD društev.
Prvi del tečaja je bil teoretični del, ki je potekal prostorih PD Škofja Loka, kjer so predavali Aleš Zdešar, Borut Pršolja
in Dušan Klenovšek. Drugi del tečaja pa je bil praktične vsebine. Zbor tečajnikov je bil v Škofji Loki od koder smo šli
pod vodstvom planinskega vodnika Slavka Bašlja skozi samo Loko mimo loškega gradu na Lobnik, kjer so morali
tečajniki opraviti nekaj nalog na temo varovanja okolja.
Akcija čiščenja Pokljuške soteske skupaj z nadzornikom iz TNP-ja je odpadla.
Ravno tako je odpadla akcija na Golici zaradi nesporazuma med vodjem odseka VGN in GS MDO PD Gorenjske in
načelnico KVGN.
Nekaj članov odseka se je udeležilo letne konference KVGN v Tržiču.
Vodja odseka pa je predaval na tečaju VGN na Valvazorju na temo »OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA POSTOJANKA«.
Valentin Rezar, načelnik odbora za varstvo gorske narave
Finančno poročilo za leto 2017
Zap.
št.
1
2
3
3
4
5

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

realizacija
2016
979,19
2.424,10
-

Prihodki
Otvoritveni saldo iz preteklega leta
Dotacije za redno delovanje
Prihodki od tečaja gorskih stražarjev
MDO Posočja in MDO Primorske za prevoz v
Špeter
PD Radovljica za srečanje varstva gorske narave
PZS za kosilo na Uskovnici - srečanje treh dežel
Skupaj prihodki

120,00
36,00
1.064,51
4.623,80
realizacija
2016
1.504,25
200,00
358,27
1.048,68
283,41
300,00
3.694,61
929,19

Odhodki
Srečanje treh dežel 1.. in 2.. 10. 2016
Srečanje planincev MDO-ja
Sestanki MDO-ja, kopiranje, poštnina, ...)
Delo vodstva MDO-ja potni stroški
Stroški odborov
Doatacije PD
Skupaj odhodki
Prenos v naslednje leto

realizacija
2017
2017/2016
929,20
0,95
2.443,00
1,01
496,00
3.868,20
realizacija
2017
335,40
166,00
1.016,30
704,47
600,00
2.822,17
1.046,03

0,84

2017/2016
1,68
0,46
0,97
2,49
2,00
0,76
1,13

5. Povzetek
Naloge, ki smo jih načrtovali v letu 2017, smo realizirali.
Izboljšati bo treba delovanje odbora mladinskih odsekov.
France Benedik, predsednik MDO PD Gorenjske
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POROČILO SAVINJSKEGA MDO PD ZA LETO 2017

Srečanje planincev SMDO,
foto: Martin Škoberne

Letno srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev
foto: Marijan Denša

Srečanje osnovnošolskih planincev na Boču
foto: Jure Marko
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1. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja
- število vključenih 56 društev in klubov (v statistiko ni vključena GRS) iz 31 občin:
2. Opis bistvenih aktivnosti MDO:
V MDO delujejo:
- Odbor Mladinskih odsekov – Vodja Jure Marko od septembra, prej Barbara Fidler
- Odbor Vodniških odsekov: Vodja Andrej Šalamon
- Odbor za pota: Vodja Ivan Šalamon
- Odbor za varstvo gorske narave: Vodja Marijan Denša
V letu 2017 je bila ena plenarna seja. Število udeležencev je bilo 26, kar je glede na skupno število društev (56) lepa
udeležba. Pri tem je potrebno upoštevati, da je 7 (sedem) športno plezalnih, alpinističnih klubov neaktivnih v
meddruštvenem delu, prav tako so neaktivna manjša (družinska) planinska društva. PD Prevorje v letu 2017 ni kupilo
članskih znamkic, kar pomeni, da bo črtano iz članstva PZS. Redkeje se sestankov udeležujejo društva, ki so bolj
oddaljena od našega tradicionalnega mesta za sestanke (OŠ Žalec). Zaradi obsežnega terena našega MDO poteka
medsebojna komunikacija preko elektronske pošte tako, da so vsa društva tekoče obveščena o vsem aktualnem.
Prav tako na ta način prejemam predloge in pobude vodstev društev.
Pomembnejše aktivnosti:
- tradicionalno srečanje planincev S MDO 27. 5. 2017: pohod po planinski poti XIV. divizije Sojek - Socka v
soorganizaciji PD Vojnik. Udeležilo se ga je več kot 100 planincev iz 13 društev;
- na predlog društev podprli podelitev štirih najvišjih priznanj PZS (ene Svečane listine: Antonu Marko in treh
Jubilejnih listin: Mariji Lesjak, Danici Padjan in Petru Orešniku);
- seznanjanje z gradivom za odločanje na Upravnem odbor PZS,
- zastopanje interesov v Planinski zvezi (udeležba na sejah UO ter posvetih)
- strokovna pomoč pri društvenem delu na vseh področjih delovanja,
- spodbujanje povezovanja in sodelovanja med društvi na vseh področjih,
- udeležba na občnih zborih (15x) in praznovanjih društev (4x), srečanju markacistov in varuhov GN ter GS
Pomembnejše aktivnosti posameznih Odborov:
- Odbor Mladinskih odsekov:
03. junija izvedeno 2. srečanja dijakov in študentov. Pohod na Ledinski vrh, 7 udeležencev
34. planinski tabor na Jezerskem med 24. junijem in 19. avgustom; udeleženih 452 osnovnošolcev, 168 članov
vodstva iz 17 društev;
20. srečanje OŠ planincev 8. oktobra z 215 udeleženci iz 7 planinskih društev;
udeležba na Zboru MO na Igu
Odbor Vodniških odsekov:
Odbor VO v letu 2017 ni izvedel nobenih aktivnosti razen enega sestanka v jesenskem času;
- Odbor za pota:
- 28.01.2017 množično srečanje markacistov S MDO v Dramljah v soorganizaciji PD Dramlje. Prisotnih 90
markacistov.
- udeležba na zboru slovenskih markacistov na Igu;
- udeležba na Dnevu slovenskih markacistov v Logu pod Mangartom;
- nadaljevanje obnove planinske poti XIV. divizije do Pake pri Velenju; obnovo je v organizaciji OPP izvajalo 8
planinskih društev; v letu 2017 je bilo na tej poti opravljeno 553 ur
- izvedeno izobraževanje za obnovo licence markacistov na Paškem Kozjaku.
- izvedena nabava 110 majic Markacist OPP SMDO PD
- Odbor za varstvo gorske narave
Tudi v letu 2017 Odbor nadaljuje s kvalitetnim in poglobljenim delom ter množično udeležbo na akcijah:
- zaključek usposabljanja za gorske stražarje
- naravovarstveni izlet »Po nagelj na goro Oljko«: 39 udeležencev iz 14 društev;
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-

naravovarstveni izlet na Donačko goro z ogledom muzeja na prostem v Rogatcu, prazgodovinskih grobišč,: 19
udeležencev iz 8 društev;
spoznavanje flore in favne na Dleskovškovi planini: 12 udeležencev iz 9 društev;
letno srečanje v planinskem domu pod Reško planino z naravovarstvenim izletom, predstavitvijo treh
seminarskih nalog: 48 udeležencev iz 20 društev;
invazivne tujerodne vrste,
čiščenje pohorskih planj, …

Povzetek:
Savinjski MDO PD je glede na načrte delo zelo uspešno zaključil. Več aktivnosti smo pričakovali na področju Odbora
vodniških odsekov.
Stalna naloga je spodbujanje društev za meddruštveno povezovanje za vseh področjih, saj se nekatera društva
preveč zapirajo, kar pa pri sedanji ureditvi (veliko malih občin) ni dobro za izvedbo pestre društvene dejavnosti.
Manja Rajh, predsednica S MDO PD
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POROČILO MDO PD NOTRANJSKE ZA LETO 2017
1. Občine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Logatec, Log – Dragomer, Loška dolina,
in Vrhnika. V občini Bloke deluje Turistično društvo, ki izvaja lokalne pohode.
2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja:
Število vključenih društev in klubov; PD Avtomontaža, PD Blagajana – Polhov Gradec, PD Borovnica, PD Cerknica, PD
Horjul, PD Logatec, PD Podpeč – Preserje, PD Rega Log, PD Rovte, PD Snežnik v Loški dolini, PD Sveti Vid, PD Šentjošt,
PD Vrhnika, Plezalni klub Ekstrem, Plezalno društvo Grif Brezovica in Športnoplezalno društvo Korenjak. PD
Panorama je izbrisano iz registra PZS. Klubi in manjša PD se ne udeležujejo sej MDO, pri teh število članov občutno
vpada, razen v Športnoplezalnem društvu Korenjak, ki več kot podvojilo članstvo.
Število članov: V letu 2017 je število članov višje za 3%, kot v preteklem letu, ali 2.372 članov. Kljub povečanju, ki ga
izkazuje osem PD je pri treh PD občutni padec števila članov. Največji padec izkazuje PD, ki ni aktivno pri izvajanju
temeljnega poslanstva, ravno tako ni dejavno pri MDO.
Število koč : na območju MDO Planinska društva upravljajo štiri koče in sicer: PD Podpeč – Preserje, PD Vrhnika, ki
pa je v letos pristopila k temeljni prenovi koče na Planini, PD Rovte in PD Blagajana – Polhov Gradec.
3. Vodstvo MDO: V letu 2017 smo v MDO PD Notranjske imeli štiri seje, na katerih smo obravnavali gradivo UO PZS in
skupščinsko gradivo, ter programe PD in odborov. Predsednik in podpredsednik sta se udeležila na občnih zborih
večine PD. Udeležili smo se posvetov, katere je organizirala PZS.
Odbor vodnikov:
PD so bila obveščena o načrtovanih izletih z možnostjo širše udeležbe, oziroma skupnih izletov, tudi v tuja gorstva.
Odbor za gospodarstvo: deluje povezovalno z nasveti in smernicami GK PZS pri PD, ki imajo koče oz. domove.
Odbor za varstvo gorske narave: v MDO PD je 6 odsekov varstva narave. PD so izvedla čistilne akcije planinskih poti in
ob planinskih kočah. V maju je organiziran izlet po Ljubljanskem barju z udeležbo članov VGN MDO PD Posočja.
Odbor mladinskih odsekov: na ravni MDO ni bilo skupne akcije. Več PD je organiziralo večdnevne mladinske in
skupne tabore (PD Vrhnika, PD Podpeč-Preserje, PD Horjul, PD Blagajana, PD Šentjošt).
Odbor za planinske poti: Skupna dolžina planinskih poti s katerimi upravljajo PD na območju MDO: 765 km, katero
vzdržuje 12 Planinskih društev. Občni zbor markacistov je bil 10. 3. 2017 na Vrhniki, skupne akcije so bile 3 - 8. 4. (3
udeleženci) in 17. 6. 2017 (5 udeležencev), obnova E7 od Črnega vrha (Prosen) do Suhega dola, ter dne 23. 9. 2017
Lintvern - Stari maln (25 udeležencev). Letos smo obnovili v celoti E6 do vrha Velikega Snežnika, spomladi 18. 3. smo
v PD Cerknica imeli čistilno akcijo, 10 udeležencev, osvojili 3. mesto na natečaju Moja reka.si 2017 oz. kot prvo
planinsko društvo v tem projektu. Udeležili smo se razpisa za sofinanciranje smernih tabel in pridobili sredstva za
postavitev tabel. Pomagali smo Jamarskemu društvu
Karlovica očistiti vhod v Anžetovo ali Coprniško jamo.
Markiranje smo predstavili tudi učencem OŠ Postojna pri šoli
v naravi. 17. 12. 2017 smo pregledali in delno očistili
planinsko pot na Slivnico po vetrolomu, v celoti so jo očistili
lastniki v nadaljnjih treh dneh. Od 12 društev je bilo 9
aktivnih, v ostalih treh ni markacistov. Tudi v ostalih društvih
so obnavljali poti,
Dan slovenskih markacistov: Akcija je bila 1. julija 2017, pet
udeležencev iz OPP Notranjske so bili v skupini, ki je urejala
poti na področju Loga pod Mangartom.
Večina udeležencev čistilne akcije ob podelitvi priznanja za 3.
mesto na državni ravni.
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Drugi dogodki:
PD Rega Log je uspešno organiziralo in izpeljalo tradicionalno srečanje planincev MDO PD Notranjske, ki je bilo letos
maja v Dragomeru in okolici, okvirno 250 – 300 udeležencev.
PD Logatec je postavilo streho nad razglednikom pod Srnjakom in postavilo smerne table.
PD Borovnica, je po obnovi poti v Peklu uspelo uvrstiti to točko u »RAZŠIRJENO SLOVENSKO PLANINSKO POT«. PD
Borovnica že nekaj let dosega visoka mesta v tekmovanju SPOT, v letu 2017 – med prve tri uvrščene ekipe v
posameznih kategorijah:
Kategorija A: 1. PD Dobrovlje Braslovče, 2. PD Borovnica, 3. PD Slivnica pri Celju.
Kategorija Č: 1. PD Vransko, 2. PD Borovnica, 3. PD Dobrovlje Braslovče.
Kategorija E: 1. PD Ruše, 2. PD Polzela, 3. PD Borovnica.
Kategorija G1: 1. PD Krka Novo mesto, 2. OŠ Petrovče - Zbogom, 3. PD Borovnica.
Kategorija H: 1. PD Domžale, 2. PD Borovnica.
PD Logatec je uspešno organiziral tradicionalni pohoda iz Logatca na Triglav, letos jubilejni trideseti, in PD Vrhnika iz
Vrhnike na Triglav pa že 43. pohod.
Miro Mlinar, predsednik MDO PD Notranjske
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POROČILO MDO PD LJUBLJANE ZA LETO 2017
1.

2.
V MDO PD Ljubljane deluje 41 društev, od tega 34 planinskih društev in 7 plezalnih klubov ali športnih
društev. V vseh 41 društvih je včlanjenih skupaj 8387 članov. Struktura članov je: 686 članov z A članarino, 5535
odraslih članov z B članarino, 544 srednješolci in študentje, 1620 predšolskih in osnovnošolskih otrok in 2 oseba s
posebnimi potrebami. Samo na območju Mestne občine Ljubljana deluje 24 planinskih društev in 6 plezalnih klubov
ali športnih društev.
13 PD v MDO upravlja 16 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. V 8 objektih je oskrbniška ekipa, 6
objektov je danih v najem, v 3 dežurajo člani PD.
23 PD v MDO vzdržuje 632 odsekov planinskih poti v skupni dolžini 815,63 km.
3.
V letu 2017 so bile sklicane 3 plenarne seje (vabljena vsa PD v MDO) in 3 redne seje predsedstva (vabljeni
predsednik, namestnik, tajnica in vodje odborov). Za hitrejši pretok informacij in odločanje smo veliko komunicirali
po e.pošti. Razpravljali in usklajevali smo stališča do gradiv za skupščino in seje UO PZS, pripravili smo Bilten, glasilo
MDO, reševali smo kadrovske probleme MDO, z nasveti smo pomagali nekaterim PD pri izobraževanju planinskih
kadrov in izobraževanju planinskih delavcev, zastopali smo PZS na občnih zborih in prireditvah PD po predhodnem
pooblastilu, spremljali, usklajevali in pospeševali smo delo tistih PD, ki so izrazila željo po takem sodelovanju.
V letu 2017 smo dokumentarno razstavo z naslovom "50 let MDO PD Ljubljane", ki je bila pripravljena in
razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani konec leta 2016, razstavili še v Mestni hiši Ljubljana, na
skupščini PZS v Ajdovščini, na 47. Taboru ljubljanskih planincev na Gradišču nad Stično in na OŠ Škofljica.
V soorganizaciji MDO in PD Polž je bil 4. 3. 2017 organiziran 24. Jurčičev pohod z 6700 udeleženci, v
soorganizaciji MDO in PD Šentvid pri Stični je bil 27. 5. 2017 organiziran tradicionalni 47. Tabor ljubljanskih planincev
na Gradišču nad Stično s preko100 udeleženci.
V okviru MDO delujejo vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo gorske narave, gospodarski
odbor, odbor za informiranje in propagando ter nadzorni odbor.
Vodniški odbor je v dneh 31. 3. - 2. 4. 2017 v Domu v Kamniški Bistrici izvedel izpopolnjevanje VPZS v kopnih
razmerah po programu Vodniške komisije pri PZS za dve skupini po 25 vodnikov. Poleg rednega programa so
razpravljali tudi o zakonih, ki zadevajo vodniško dejavnost. V le 26 PD je delovalo 140 registriranih vodnikov.
Odbor za planinska pota je sklical področni zbor markacistov. 7 markacistov je sodelovalo na Dnevu
slovenskih markacistov na Bovškem. V 22 PD deluje 40 registriranih markacistov z licenco in 6 markacistovpripravnikov.
Odbor za varstvo gorske narave je skupaj s posameznimi PD organiziral več strokovnih ekskurzij in predavanj.
V 15 PD deluje 36 varuhov gorske narave in v 8 PD 32 gorskih stražarjev.
Gospodarski odbor je sodeloval s posameznimi PD z nasveti.
Odbor za informiranje in propagando je skrbel za prepoznavnost akcij MDO in PD preko Biltena in spletne
strani www.mdo-ljubljana.net. Bilten je izšel tokrat v 250 izvodih na 68 straneh, saj prinaša tudi pregled celotne
razstave "50 let MDO PD Ljubljane".
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Nadzorni odbor je s svojo prisotnostjo na plenarnih sejah in sejah predsedstva nadzoroval vsebinski in
finančni del delovanja organov MDO.
Vsi odbori so izpolnili zadane naloge.
Število članov je v 27 PD naraslo, v 14 PD pa upadlo. V MDO PD Ljubljane se je povečalo število članov za
celih 6,0%.
4.
Predsedstvo MDO ocenjuje, da je bilo delo organov MDO uspešno. Posamezni člani predsedstva so opravili
veliko nalog, a odziv s strani posameznih PD je bil včasih slab. Zato so bili rezultati kljub velikemu trudu slabši.
Od PD je treba pohvaliti zlasti tista, ki so uspela povečati število članov za več kot 20 %. To so v letu 2017 bila:
PD Abanka, PD Medvode, PD Polje, PD Polž in PK Ribnica.

Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane
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POROČILO MDO PD PODRAVJA ZA LETO 2017

Srečanje vodnikov MDO PD Podravja – Jurgovo Foto: Marjan Mally
MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). MDO
je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi. MDO je
deloval v letu 2017 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v okviru finančnega načrta.
MDO je sestavljalo 35 PD in 2 alpinistično-plezalna kluba in sicer: AK Slovenska Bistrica, APD Kozjak, PD Brezje
Maribor, PD Cirkulane, PD Donačka gora-Stoperce, PD Drava Maribor, PD Fram, PD Haloze, KPD Hej, gremo naprej,
PD Jakoba Aljaža, PD Lovrenc na Pohorju, PD Majšperk, PD Maks Meško Ormož, PD Makole, PD Maribor Matica, PD
Mariborski tisk, PD Miklavž, PD Naveza, PD Občine Kidričevo, PD Oplotnica, PD Paloma Sladki vrh, PD Piramida
Maribor-Ptuj, PD Planika Maribor, Plezalni klub 6b Ptuj, PD Pohorje, PD Poljčane, PD Pošte in telekoma, PD Ptuj, PD
Ruše, PD Skalca Hoče-Slivnica, Alpsko društvo Stratus, PD Slovenska Bistrica, PD TAM Maribor, PD Tisa Maribor, PD
Večer Maribor, PD Žetale in Železničar Maribor.
MDO je vodilo predsedstvo v sestavi:
-

Predsednik: Igor Oprešnik
Namestnica: dr. Slavica Tovšak
Tajnica: Petra Hladin
Načelnica Odbora za vodništvo: Stanka Čoh
Načelnik Odbora za pl. poti: Marjan Mally
Načelnik Odbora za varstvo gorske narave: Rastko Vrečko
Načelnik Odbora mladinskih odsekov: brez načelnika
Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek
Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko
Načelnik Odbora za gospodarstvo: Zoran Kos

MDO je v letu 2017 izvedel 5 rednih sej in eno dopisno sejo MDO-ja ter kar nekaj dopisnih sej predsedstva MDO-ja,
na katerih se je obravnavala aktualna tematika:
datum seje
16.1.2017
Redna seja

kraj seje
Ormož

št. prisotnih
19

glavne vsebine
- Mustrova pot
- finančno stanje MDO-ja ob koncu 2016
- volitve za člane volilne komisije PZS
- problematika KPP PZS
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14.3.2017

Miklavž na Drav.
polju

25

Preko e-pošte

28

Redna seja

3.4.7.4.2017
Dopisna seja
6.6.2017

Fram

19

Maribor

22

Slovenska Bistrica

20

Redna seja

19.9.2017
Redna seja

14.11.2017

Redna seja

- občni zbori MDO-ja
- obravnava grdaiva PZS
- sprejetih je bilo 6 sklepov
- predstavitev ponudbe podjatja Diafit
- poročanje članov predsedstva MDO-ja z
občnih zborov
- obravnava gradiva PZS
- sprejeti so bili 4 sklepi
- novi poslovni prostori PZS
- spomladanska anketa 2017
- obravnava gradiva PZS
- priprave na Srečanje planincev Podravja
- aktivnosti odborov v prvih 5 mesecih
- najvišja priznanja PZS 2017
- skupščina PZS 2017
- Dan slovenskih pl. doživetij 2017
- obravnava gradiva PZS
- sprejetih je bilo 5 sklepov
- obravnava predlogov za najvišja
priznanja PZS 2017
- priprava vsebinskega in finančnega
poročila za leto 2018
- obravnava gradiva PZS
- sprejeti so bili 4 sklepi
- razprava »Alternativni viri financiranja
društvene dejavnosti
- razprava »Usposabljanja za posameznike
v PD
- priprave na volitva PZS 2018
- jesenski posvet v Mariboru
- planinski kažipot 2018
- obravnava gradiva PZS
- sprejetih je bilo 7 sklepov

Predsednik MDO je aktivno sodeloval z vsemi načelniki in predstavniki društev ter sproti reševal nejasnosti in z njimi
vodil korekten dialog. Redno se je udeleževal sej UO PZS, se aktivno vključeval v debate in zastopal interese MDO-ja.
Namestnica predsednika se je redno udeleževala sej MDO PD Podravja, sodelovala na koordinaciji presednikov
MDO-jev z vodstvom PZS, se udeleževala raznih sej odborov v okviru PZS, kjer je konstruktivno sodelovala in
zastopala interese MDO-ja.
MDO je v letu 2017 spet zelo skrbno ravnal s sredstvi, skupaj s posameznimi odbori in kljub izvedenim akcijam, smo
prihranili kar nekaj sredstev, ki nam bodo v letu 2018 v veliko pomoč, pri nemotenem delovanju MDO-ja, odborov in
izvedbo raznih delavnic, tečajev v okviru le teh, in za izvedbo Srečanja planincev Podravja.
Odbori MDO so bili v letu 2017 kar aktivni in izvedli v okviru svojih aktivnosti veliko akcij in najbolj odmevna so
prikazana v tabelah:
ODBOR ZA VODNIŠTVO
Naziv aktivnosti
seja VO MDO
Srečanje vodnikov
MDO PD Podravja

Termin in lokacija
Fram
18.11.2017
Jurgovo

Vodja
Stanka Čoh
45

Stanka Čoh
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namen
reševanje sprotne
problematike
druženje vodnikov
MDO PD Podravja

Naziv usposabljanja
4 kopna
izpopolnjevanja

Termin in lokacija
Maj 2017
Dom na Boču

Št. udeležencev
46

namen
Obnovitev licence za
kat. A in B

Št. udeležencev

namen
Na vseh srečanjih se
obravnava tekoča
problematika
Obnova markacij in
preverjanje urejenosti

Št. udeležencev
4
3
5

namen
Dan mokrišč
Udeležba na zboru
Pomoč PD Poljčane

ODBOR ZA PLANINSKE POTI
Naziv aktivnosti
3 srečanja markacistov
Podravja
pregledovanje
planinskih poti

Termin in lokacija
18.3.2017 Malečnik
30.11.2017 Poljčane
21.12.2017 Cirkulane
Spomladi in jeseni v
letu 2017

ODBOR ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Naziv aktivnosti
Akcija Moja Mura
Zbor Komisije VGN
Varovanje
velikonočnice
Čistilna akcija struge
reke Polskava
Nočno opazovanje
nočnih metuljev
Okoljevarstveni izlet s
kolesi v okviru Drava
festivala
Čiščenje poti na
Pohorje
Razširjena seja KGVN
Čiščenje pohorskih
planj
Teoretični del tečaja za
GS
Naravovarstevni izlet
na Urban

Termin in lokacija
Januar 2017
februar, Tržič
April
Boč
April

Areh in
Trije Kralji
April
Mariborska
koča
Maj

7

Maj

3

Avg., Ljubljana
september

1
1

December, Maribor

20

December, Urban

14

2
6

Ohranitev čiste reke in
narave
Opazovanje nočnih
metuljev
Varstvo in izkoriščanje
naravnih potencialov
Akcija, Pohorje moj
hrib
Udeležba na seji
Naravovarstvena akcija
Pridobitev naziva
Gorski stražar
Dan gora

ODBOR ZA PLANINSKE VETERANE
Naziv aktivnosti
Pohodi in izleti

Srečanje zaslužni
veterani MDO PD
Naziv priznanja
Spominska plaketa PZS

Svečana listina PZS

Termin in lokacija
22.3., 19.4., 9.5., 31.5.,
20.6., 3.10., 25.10.,
7.11., 28.11. in
19.12.2017
23.12.2017
Mariborska koča

Št. udeležencev
354

15

namen
Druženje, ohranjanje
kondicije

Zahvala za minulo delo
v društvih

Pogoj za prejem
Št. prejemnikov
Dopolnjena starost vsaj 65 let
- 3 prejemniki
Že pridobljeni zlati častni znak
PZS
- 2 prejemnika
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ODBOR ZA PLANINSKO ORIENTACIJO
Naziv aktivnosti
Tekma POT
Tekma SPOT
Tekma POT
IMOC 2017

Termin in lokacija
8.4.2017
Laporje
20. – 21.5.2017
Žetale
14.10.2017
Goričko
Oktober 2017
Rajac, Srbija

Št. udeležencev in
organizator
PD Poljčane
28 ekip; 100 tekmov.
MK PZS; MDO; PD Ptuj
PD Gornja Radgona
26 ekip; 110 tekmov.
PS Srbije

namen
tekmovanje
tekmovanje
tekmovanje
Mednarodno
tekmovanje

MDO je v letu 2017 realiziral skoraj vse alineje plana dela, ki si jih je zadal v letu 2016. Na svojih sejah se je
opredeljeval do vseh pomembnih vprašanj, ki se navezujejo tako na delo posameznih društev v okviru MDO-ja, kakor
na delo celotne planinske organizacije.
V letu 2017 je bila še vedno velika vrzel na področju Odbora za mlade, namreč predsednik je sklical dvakrat člane
mladinskih odsekov MDO-ja, na katerem bi naj izvolili novega načelnika mladinskih odsekov MDO-ja, a so se na prvi
sklic odzvali samo trije predstavniki od 17 mladinskih odsekov, drugič pa samo dva. Predsednik bo poskušal to vrzel
izpopolniti v začetku leta 2018, saj je že navezal stike z morebitnim novim načelnikom MO MDO PD Podravja, kar bo
najverjetneje pomenilo večjo udeležbo na sestankih mladinskih odsekov, ki bodo sledili.
Pred nami je še veliko odprtih zadev, kot so: odnos društev do MDO-ja, še večja odzivnost društev na sejah MDO-ja,
pridobiti več mladih v planinske vrste, planince navdušiti, da se bodo v večjem številu udeležili Srečanja planincev
Slovenije, starejšim planincem se zahvaliti za njihovo nesebično delo, skozi vsa leta njihovega delovanja na področju
planinstva, z raznimi priznanji.
Igor Oprešnik, predsednik MDO PD Podravja
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POROČILO MDO PD ZASAVJA ZA LETO 2017

MDO PD ZASAVJA: Planinska društva Bohor Senovo,Brežice,Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Kum, Laško, Lisca
Sevnica,Litija, Radeče, Rimske Toplice,Trbovlje,Videm Krško in Zagorje ob Savi
Plezalna kluba Laško in Rimske Toplice in Posavski alpinistični klub
MDO Zasavja se je v letu 2017 sestal na štirih sejah. Na vsaki seji so ob gradivu za sejo UO PZS obravnavali tudi
informacije o aktivnostih društev in organov MDO med dvema sejama ter se dogovorili o načrtovanih aktivnostih
skupnega pomena za čas do naslednje seje. Tak način dela omogoča izmenjavo dobrih praks in krepi povezanost in
solidarnost med društvi.
Na področju gospodarjenja s planinskimi domovi ( zasavska planinska društva gospodarijo z 12 planinskimi kočami na
območju Posavskega hribovja in eno kočo v visokogorju )so bila v ospredju prizadevanja za izgradnjo čistilnih naprav
tam, kjer jih še nimajo oziroma za njihovo optimalno delovanje tam, kjer so jih že zgradili. Izmenjava izkušenj s tega
področja na sejah MDO se je pokazala za zelo koristno.
Srečanja mladih planincev na Jančah se je 7. 10. 2018 udeležilo okoli 250 mladih iz štirih planinskih društev.
Organizator srečanja, MO PD Litija, je za udeležence pripravil številne dejavnosti: učili so se planinskih vozlov,se
spustili z improvizirano žičnico,se orientirali, postavili šotor in skakali gumitvist. S sodelovanjem na aktivnostih so si
prislužili žige, ki so jih zamenjali za palačinko. Tega dne so jih spekli in pojedli preko 500.
Tradicionalnega srečanja starejših planincev, ki je bilo tokrat na Kumu se je 26.5. 2017 udeležilo čez 40 planinskih
veteranov iz 11 planinskih društev. Z zanimanjem so si ogledali zanimiv kulturni program in notranjost televizijskega
oddajnika. Srečanje je predvsem priložnost za utrjevanje in poglabljanje prijateljskih vezi in za obujanje spominov.
Na Šmohorju je 30.9. 2017 potekalo srečanje zasavskih planincev, tokrat združeno s slovesnostjo ob 95-letnici PD
Laško. Planinski prijatelji od Litije do Brežic so skupaj z domačimi planinci delili veselje ob lepih uspehih Tega
društva. Vsakoletna srečanja krepijo občutek povezanosti in tovarištva med člani različnih društev.
Odbor za varstvo narave je v sodelovanju s PD Brežice 21.5. 2017 pripravil naravovarstveni izlet po Ljubljanskem
barju. Zahvaljujoč učencem OŠ Artiče je bila udeležba res množična.
Markacisti zasavskega MDO skrbijo za 723 km km planinskih poti po Posavskem hribovju, markacisti PD Radeče pa še
za 15 km poti v visokogorju. Odločili so se, da bodo posebno pozornost namenili Zasavski planinski poti,še zlasti
tistim odsekom, ki so manj obiskani.
MDO skrbi za dve obhodnici. Zasavsko planinsko pot je v preteklem letu prehodilo 80 planincev iz različnih planinskih
društev, obhodnico Križem kražem po Posavskem hribovju pa 16 pohodnikov iz 13 društev.
Konec leta so izdali 19. stenski koledar na katerem so navedeni datumi občnih zborov ,pohodov in drugih akcij
skupnega pomena.
Borut Vukovič, predsednik MDO PD Zasavja
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POROČILO MDO PD POSOČJA ZA LETO 2017
Imeli smo štiri seje MDO PD POSOČJA - pred vsako sejo UO PZS-in smo bili prisotni na vseh sejah
Bili smo organizatorji SKUPŠČINE PZS ZA LETO 2017
Zbor markacistov MDO PD POSOČJA
Delovna akcija markacistov na Vojskarski planoti -varuhi gorske narave so taborili na Mlačci/se izobraževali/ -v Logu
pod Mangartom je bilo delovno srečanje slovenskih markacistov -na Črni prsti smo organizirali akcijo SLOVENIJA
PLANINARI -prav tako na Črni prsti smo se zbrali planinci MDO PD POSOČJA na srečanju naših planincev -na Razor
planini s pohodom iz Tolminskih raven je bil zbor planinskih vodnikov -varuhi narave so izvedli čiščenje Krnskega
pogorja -bili smo na izbirnem tekmovanju MIG
Udeležili smo se podelitve najvišjih priznanj PZS za leto 2017 v Mislinji
Gregor Rupnik, predsednik MDO PD Posočja
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POROČILO MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA LETO 2017
Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v dolenjski in belokranjski regiji, se
planinska društva tega območja povezana v Meddruštveni odbor planinskih društev Dolenjske in Bele krajine (MDO
PD).
MDO PD sestavljajo predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni predstavniki vodstva PD in predsednik MDO. MDO
PD deluje v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD; novega je MDO PD sprejel in potrdil na seji 13.
11. 2013 v Metliki.
• Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, ki se izvajajo na območju MDO PD
Dolenjske in Bele krajine, je usklajevanje stališč in mnenj, ki so skupnega pomena za napredek PD v tej regiji in
PZS kot celoti. S svojim delom spodbuja članice k aktivnemu sodelovanju, uresničevanju skupnih ciljev, določenih
s programi in k povezovanju v organizirano celoto regije.
• V MDO PD so vključena planinska društva: Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Trebnje, Polom
Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Šentjernej, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo mesto ter
Plezalni klub Novo mesto. Skupno so na dan 31.12.2017 društva štela 2.410 članov, kar je 3,37 % manj kot v letu
2016, znotraj PZS pa to pomeni 4,30 % članstva.
• MDO PD delujejo na območju 19 občin in sicer: Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki,
Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke
Toplice, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Kostel in Osilnica, s skupno površino 2.393,64 km² oz. 11,80 % slovenskega
ozemlja.
PREGLEDNICA: sestava MDO PD v letu 2017
Organ
vodja in namestnik
člani
datumi sej
Branko Brodarič - PD Metlika
Milan Mlakar – PD Kočevje
2 redni seji:
Anton Progar - PD Krka Novo mesto
15.03.2017
Dušan Kukman - PD Semič
19.09.2017
Franc Štokar - PD Polom Kos. na Krki
Rudolf E. Skobe, PD Krka
in
Borut Mežnarčič - PD Trebnje
MDO PD
Novo mesto - predsednik
4 dopisne seje:
Peter Dichlberger - PD Črnomelj
Dolenjske in Bele
05.01.2017
Jože Krhin - PD Šentjernej
krajine
Franc Janež - PD Kočevje,
06.01.2017
Mojca Verček - PD Pohodnik
namestnik predsednika
18.09.2017
Bojan Brezovar - PD Polet Šentruert
19.11.2017
Anton Markovič - Pohodniško društvo
Novo mesto
Tomaž Erpič - Plezalni klub Novo
mesto
Člani, izpisani v poševnem tisku, so bili na novo izvoljeni v letu 2017
•

•

Pomembno je, da je znotraj MDO PD še naprej zelo aktiven Odbor za varstvo gorske narave, ki je uspel že 10 leto
zapored organizirati tečaj za gorsko stražo. Tokrat kar dva. Tečajev se je udeležilo kar 59 planincev iz 5 društev
našega MDO-ja. Zelo obiskan je bil tudi letni zbor VGN in GS, v organizaciji PD Kočevje pri Jelenovem studencu.
Zbora se je udeležilo kar 35 gorskih stražarjev in varuhov gorske narave, od skupno 269 kolikor jih premore naš
meddruštveni odbor, od tega tudi 4 predsedniki PD in predsednik MDO PD. Odbor je organiziral tudi tri
naravovarstvene ekskurzije; Velikonočnica na Ponikvi - 48, Lovrenška jezera – 48, in Rakov Škocjan 22 z
udeleženci, skupno 118 udeležencev.
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Posnetek ob ekskurziji na Ponikvo, 18.3.2017, foto: Rudolf Skobe
•

•

Odbor mladinskih odsekov se sooča z določenimi težavami okrog postavitve mladinskih odsekov v vseh PD, kljub
temu pa je tudi to leto uspešno organiziral že tradicionalno orientacijsko tekmovanje za Trdinov pokal, redno pa
organizira tudi srečanja mladih v okviru t.i. kostanjevih piknikov in tudi srečanje mladinskih odsekov.
Zelo dobro deluje odbor za planinske poti, ki se poleg dela, ki ga imajo markacisti na poteh znotraj svojih
društev, vsako leto organizira tudi skupne akcije na zahtevnejših predelih planinskih poti, ki jih posamezna
društva ne zmorejo sama, kar 78 usposobljenih in registriranih markacistov PZS pa to zmore in uspe. V letu 2017
so izvedli dve skupni akciji: eno na območju Kostanjevice na Krki pri obnovi Trdinove poti ter drugo na poti E7
skozi Krakovski gozd, pri katerih je sodelovalo 63 markacistov, opravili pa so 381 delovnih ur.

Delovna akcija MDO PD na poti E7 v Krakovskem gozdu, 31. oktobra 2017, foto: Jože Žugelj PD Semič
•

PREGLEDNICA: izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Št. udelež.
Naziv
Termin in lokacija (udeležilo /
Vodstvo
Člani vodstva
usposabljanja
zaključilo)
04.03.2017
prof. Rozi Skobe
Usposabljanje za
vodja: Rozi Skobe,
Novo mesto in
14/14
prof. Dušan
gorske stražarje
vodja odbora za VGN
18.03.2017
iz 4 PD
Klenovšek in
1. tečaj
pri MDO
Ponikva
prof. Jože Perše
09.01.2017 Novo
prof. Rozi Skobe
Usposabljanje za
vodja: Rozi Skobe,
mesto in
45/45 iz 1
prof. Dušan
gorske stražarje
vodja odbora za VGN
4.5.20127
PD
Klenovšek in
2. tečaj
pri MDO
Pohorje Lov. jez.
prof. Jože Perše

•

PREGLEDNICA: strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2015
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Naziv
IPV
vodnik PZS (vsi)
vaditelj orienta.
VGN
markacist PZS
inštruktor mark.
MPS
mlad. voditelj
GS

Skupno
število
3
153
2
29
78
0
2
7
269

Št. z licenco

Št. pripravnikov

2
93
2
29
78
0
2
7
-

2
-

(ni st. kader)
(ni st. kader)

•

PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …)
Termin in
Št. udeležencev in
Namen
Naziv aktivnosti
lokacija
vodja
Srečanje planincev
Druženje in krepitev planinskih
Dolenjske in Bele
Preko 250 planincev iz
27.05.2017
vezi in odnosov znotraj MDO
društev MDO PD
krajine pri
PD
Gospodični
18.03.2017
Odbor VGN, 48
Naravovarstveno
Naravovarstveni
Velikonočnica
udeležencev (8 PD)
izobraževanje in 2. del I. tečaja
izlet – ekskurzija
na Ponikvi
vodja: Rozi Skobe
za GS
04.05.2017
Odbor VGN, 48
Naravovarstveno
Naravovarstveni
Lovrenška
udeležencev (1 PD)
izobraževanje 2. del 2. tečaja
izlet – ekskurzija
jezera
vodja: Rozi Skobe
za GS
Odbor VGN, 22
Naravovarstveni
01.07.2017
udeležencev (8 PD)
Naravovarstvena ekskurzija
izlet – ekskurzija
Rakov Škocjan
vodja: Rozi Skobe
Delovna akcija
11.3.2017 pot
33 markacistov iz 8 PD Obnova odseka Trdinove poti
markacistov PZS iz
Kostanjevica MDO PD (231 ur),
od Kostanjevice na Krki do
MDO PD
Otočec
vodja: Mladen Živković Otočca, 25,5 km
Delovna akcija
30 markacistov iz 8 PD Obnova poti E7 skozi Krakovski
markacistov PZS iz
31.10.2017
MDO PD (150 ur),
gozd od Gržeče vasi do
MDO PD
vodja: Mladen Živković Vodenic

•

PREGLEDNICA: podeljena priznanja
Naziv priznanja
Pogoj za prejem
za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu
Pohvala PZS
POP PZS
vsaj petletno, uspešno delo na področjih
Bronasti častni znak PZS
opisanih v 2. členu POP PZS
za dolgoletno uspešno delo na področjih
Srebrni častni znak PZS
opisanih v 2. členu POP PZS
za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo
Zlati častni znak PZS
na področjih opisanih v 2. členu POP PZS

•

Št. prejemnikov
1
19
13
3

Rozalija F. Skobe,
1947, PD Krka Novo
Spominska plaketa PZS se podeljuje
mesto
posameznikom za njihovo uspešno delovanje in
in
Spominska plaketa PZS
izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih
Marica Praznik,
jubilejih
1947, PD Krka Novo
mesto
Na območju MDO PD se nahajajo tri planinske koče (Planinski dom Gospodična – PD Krka Novo mesto, Dom na
Mirni gori – PD Črnomelj in Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje) ter zavetišče na Sv. Petru – PS Dvor pa
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tudi PD Metlika še naprej uspešno ureja svojo planinsko postojanko na Krašnjem vrhu, kjer sta prijetna brunarica
in razgledni stolp. Razgledna stolpa sta tudi na vrhu Velikega Roga (1099 m) in Sv. Petra (888 m) – PD Krka Novo
mesto. Tudi PD Polom Kostanjevica na Krki je uredilo brunarico, ki se nahaja na območju Poloma – imenovane
Ravni, na Gorjancih.
• Na območju MDO PD so krožne poti: Trdinova planinska pot (150 km), s 15 točkami, Kočevska planinska pot (130
km) s 13 točkami in Trimčkova pot Kočevje (12 km) s 5 točkami in številne druge planinske in pohodniške poti na
Kočevskem ter na Dolenjskem in v Beli krajini, saj je vpisanih v kataster planinskih poti skupno kar 840 km poti.
• Potek Slovenske turno-kolesarske poti so markacisti našega odbora za planinske poti na območju MDO PD
Dolenjske in Bele krajine, kot prvi v celoti markirali in uredili.
• Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine je bil v celoti realiziran. V MDO PD skrbno razporejamo sredstva
namenjena za delo MDO PD in njegovih odborov. Ta so za ta namen določena na posebnem kontu našega MDO
PD pri PZS, skladno s finančnim načrtom PZS, delno pa tudi še na posebnem kontu pri PD Krka Novo mesto. To je
razvidno tudi iz finančnega poročila MDO PD za leto 2017. Posebej je MDO PD z donacijami, poleg finančnega
načrta, v skladu s sklepom MDO PD z dne 3. 4. 2013, pomagal:
- PD Krka Novo mesto 300 €, kot donacija za izvedbo srečanja planincev Dolenjske in Bele krajine 27. 5. 2017
na Gorjancih,
- z 270 € smo podprli skupen prevoz udeležencev na letni zbor odbora VGN pri Jelenovem studencu,
- z 224 € smo podprli že 10. tečaj za gorsko stražo, na katerega se je prijavilo 14 udeležencev,
- s 53,28 € smo podprli skupen prevoz na sejo Skupščine PZS 2017,
- itd. (podrobneje finančno poročilo).
• 40 let uspešnega delovanja je to leto praznovalo PD Trebnje in 15 let PD Polet Šentrupert. Obe društvi sta
obletnici obeležili s svečanima prireditvama in obeh se je udeležil tudi podpredsednik PZS Anton Jesenko.
Podatki v tem poročilu v kratkem povzemajo delo MDO PD Dolenjske in Bele krajine, nekatere podatke in
informacije.
Rudolf Skobe, predsednik MDO PD Dolenjske in Bele krajine
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POROČILO MDO PD POMURJA ZA LETO 2017
1. V MDO Pomurje so vključene naslednje občine: Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Velika Polana,
Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Sveti Jurij Rogaševci, Cankova, Tišina,
Murska Sobota, Lenart, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Sveta Ana v Slovenskih goricah,
Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer in Razkrižje.
2. Osnovni statistični podatki MDO PD Pomurja
Na območju MDO Pomurja so aktivna naslednja Planinska društva: PD Matica Murska Sobota, PD Mura Murska
Sobota, PD Goričko Tromeja, PD Lendava, PD Ljutomer, PD Gornja Radgona, PD Lenart in PD Hakl Sveta Trojica v
Slovenskih goricah
Aktivni so bila vodniški in mladinski odbor ter odbor markacistov.
Preko območja MDO poteka 362 km urejenih markiranih planinskih poti. Večino tega odpade na Pomursko planinsko
pot, ki je v letu 2017 praznovala 50. Obletnice od prvih kilometrov markiranih poti na tem prostoru.
3. Aktivnosti tekom leta
Sklicani so bili štirje sestanki MDO. Organizirani so bili zbora markacistov in vodnikov ter mladinskega odbora.
PD Goričko Tromeja je mesecu juniju organizirala srečanje planincev MDO.
V mesecu oktobru je PD Lendava organiziralo svečanost ob 3o. obletnici ustanovitve PD Lendava in 50. Obletnici
ustanovitve Pomurske planinske poti
V začetku decembra je PD Matica Murska Sobota organizirala planinski ples za člane PD MDO.
Bistvenih odstopam od programa ni prišlo.
4. Povzetek
Ocenjujem, da je bilo delo MDO v letu 2017 uspešno, saj so bile uresničene vse načrtovane naloge. Udeležba na
organiziranih in izvedenih aktivnosti je bila zadovoljiva.

Franc Slokan, predsednik MDO PD Pomurja
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POROČILO MDO PD KOROŠKE ZA LETO 2017
Osnovni statistični podatki MDO in primerjava z letom 2016
-

-

število vključenih društev in klubov: 13 društev in 4 klubi, število članov v letu 2016 3.012 , v letu 2017 pa
končno število članov v času priprave poročila še ni povsem točno, vendar zadnji podatki kažejo, da bo v
skupnem število članov povečano.
število koč in drugih objektov v lasti društev: 11 planinskih koč s pomožnimi objekti in 1 bivak,
skupna dolžina planinskih poti, ki jih vzdržujejo planinska društva na tem območju 480 km (vir Odbor za
planinska poti pri MDO PD Koroške), poleg tega še vzdrževanje in markiranje dela evropske pešpoti E6 od
meje z Avstrijo do Razborja.

Aktivnost v letu 2016
MDO PD Koroške se je v letu 2017 sestal na 4 rednih sejah. Obravnavali smo tekočo problematiko delovanja
planinskih društev, obravnavali poročila o delovanju odborov pri MDO ter sprejeli celovito poročilo o delu MDO v
letu 2016 ter program dela in finančni načrt za leto 2017. Na sejah smo obravnavali tudi gradiva za seje UO PZS in
sprejemali stališča in predloge, ki jih je nato predsednik prenašal na seje UO PZS. Še posebej so se člani MDO-ja
vključili v obravnavo in sprejem predloga višine članarine PZS za leto 2018 in obravnavali tekočo problematiko
delovanja posameznih odborov pri MDO.
V okviru MDO-ja deluje 5 aktivnih odborov: območni vodniški odbor (OVO), odbor za planinske poti, odbor za varstvo
narave in gorska straža, odbor za turno kolesarjenje in odbor za Koroško obhodnico. Po pravilniku o organizaciji in
delovanju MDO-ja imamo sicer predvidena še dva odbora: odbor mladinskih odsekov in odbor za alpinizem in
športno plezanje, vendar oba odbora že nekaj časa aktivno ne delujeta, čeprav je večina alpinistov in športnih
plezalcev na Koroškem registrirana pri domicilnih društvih PZS.
Tako kot v letu 2016 so bili tudi v letu 2017 najbolj aktivni: odbor za planinske poti, območni vodniški odbor in odbor
za varstvo narave.
Odbor za planinske poti povezuje vse markacijske odseke pri območnih planinskih društvih. Na seznamu je
registriranih 65 markacistov s potrjeno licenco. Ti oskrbujejo in vzdržujejo 83 planinskih poti v dolžini 480 km (v to
dolžino je vključen tudi del slovenske planinske poti, del evropske pešpoti E6 koroška obhodnica). Odbor se je tekom
leta sestal 3 krat. Na sestankih so se vodje markacijskih odsekov posameznih društev seznanjali s problematiko stanja
in vzdrževanja planinskih poti. Med letom so uredili tudi evidenco članstva ter sproti pregledovali kataster planinskih
poti ter o spremembah tudi poročali PZS. Izvedli so tudi skupno akcijo urejanja planinske poti na Olševo, ob pričetku
leta pa so tako kot vsako leto izvedli tradicionalno druženje markacistov s krajšim skupnim pohodom iz Radelj do
Treh kraljev na območju PD Radlje ob Dravi. Markacisti so v letu 2017 opravili 1614 prostovoljnih ur dela na
planinskih poteh. Pregledali in posneli so tudi tiste poti in dele poti, za katere so prispele pripombe s terena in
spremembe tudi sporočali Geopediji ter KPP. 10 markacistov se je udeležilo licenčnega izpopolnjevanja, ki je bilo v
aprilu na Paškem Kozjaku in v avgustu na Ruški koči na Pohorju. So se pa vodniki udeleževali tudi večjih srečanj kot je
to Dan planinskih doživetij, Srečanja koroških planincev in skupnih organiziranih pohodov planinskih društev na
Koroškem.
V vodniški odbor so vključena vsa delujoča društva na Koroškem, en planinski in plezalni klub in vodniki turnega
kolesarjenja. Število vodnikov se na Koroškem že nekaj let ni bistveno spremenilo. Trenutno je registriranih 87
vodnikov z licenco. Vodniški odbor se je med letom sestal 3 krat, sicer pa so preko odbora tudi redno obveščali svoje
članstvo o aktualnih zadevah vodnikov preko elektronske pošte. Z veseljem ugotavljajo, da so vse zastavljene cilje v
letu 2017 tudi v celoti izpeljali. Zbora na Igu se je udeležilo pet vodnikov s Koroške. Izpeljali so tudi kopno in snežno
izpopolnjevanje na Naravskih ledinah in na Grohatu. To izpopolnjevanje sta vodila Jaka Kotnik in Franc Kadiš. V
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odboru je prišlo tudi do manjših kadrovskih sprememb, ker je Danilo Goljat prevzel funkcijo predsednika društva v
PD Slovenj Gradec, zato je delo tajnika prevzela Katja Črešnik Rac iz PD Radlje.
Odbor za varstvo narave je smelo zastavil svoje cilje in jih tudi v celoti izpeljal. Čeprav v vseh društvih Koroške še niso
organizirani odseki za varstvo narave in gorske straže, pa ima v osmih društvih že delujejo ti odseki, v okviru teh
odsekov pa je registriranih tudi 50 gorskih stražarjev. Odbor je bil aktiven skozi celotno obdobje leta 2017. Tako so se
že v januarju štirje člani udeležili tradicionalnega naravovarstvenega pohoda ob Muri, bili prisotni na zboru
delegatov KVGN v Tržiču, se udeležili naravovarstvenega pohoda mladih planincev na Rdeči breg, se udeležili
delavnice Kamenine na našem območju in vseh drugih prireditev, ki se nanašajo na problematiko varstva narave v
letu 2017. V aprilu je bila zelo odzivno tradicionalno srečanje gorskih stražarjev in varnostnikov narave na Košenjaku,
kjer so izvedli tudi predavanje Katje Stopar na temu tujerodnih invazivnih rastlin in živali na našem območju. V
mesecu februarju se je licenčnega izobraževanja VGN v Tržiču udeležil en kandidat, so pa varnostniki narave tekom
leta tudi sodelovali pri izobraževanju in vzgoji mladih planincev na šolah in planinskih taborih.
Odbor za turno kolesarjenje je po konstituiranju v letu 2016 z letom 2017 pričel s svojim aktivnim delom, predvsem
pa so se v odboru osredotočili v pridobivanje novih članov. Med letom so organizirali več skupnih kolesarskih akcij,
nadaljevalo pa se je tudi urejanje TK transverzale predvsem pri skupnem pregledovanju in označevanju trase te poti.
Odbor za obhodnico Koroška planinska pot je vodil aktivnosti pri prodaji dnevnikov in vodnikov te poti. Tako je bilo
v letu 2017 prodanih 160 dnevnikov in 76 vodnikov, značke prehojene poti pa je prejelo 16 pohodnikov. Odbor je
skrbel tudi za označevanje poti, tako je bilo s pomočjo finančne podpore občine Ravne nameščenih 67 novih smernih
tabel. Zaradi dela poti, ki je potekala tudi po Kozjaški poti in je bila na nekaterih delih tudi nelogično izpeljana, so
izvedli tudi spremembo poti in te spremembe tudi vnesli v novi kataster. Odbor pripravlja tudi digitalizacijo te poti,
bodo pa v letu 2018 obeležili 50 obletnico te poti, tako da bi na dan jubileja vsa društva Koroške sodelovala s pohodi
na posameznih delih poti.
Naj ob koncu poročila omenimo še, da smo tudi v letu 2017 skupaj s PD Črna na Koroškem uspešno izvedli
tradicionalno srečanje Koroških planincev na Smrekovcu. To srečanje je bilo vključeno tudi v vseslovenski projekt
Slovenija planinari.

Mirko Tovšak, predsednik MDO PD PZS Koroške

96

POROČILO MDO PD KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA OBMOČJA ZA LETO 2017

Meddruštveni odbor planinskih društev kamniško bistriškega območja združuje 9 društev od tega 8 društev s
članstvom in DGRS Kamnik, ki smo/in bomo nadaljevali dosedanje delo na področju planinstva/gorništva (šport,
gospodarstvo, raziskovanje, naravo varstvo, zaščita - reševanje, humanitarnost, kulturna dejavnost, povezano z
gorsko naravo, naravo, pohodništvo, …). Se bomo držali dejavnosti in področja v MDO/PZS in to so: planinska hoja,
alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje, planinstva za invalide/OPP in drugi gorski športi,
nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z
gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo,
informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi. Ter izvajali planinske akcije, ki
so:
planinski
pohodi/ture,
planinski
tabori/zimovanja,
planinskialpinistični/športnoplezalni/turno
kolesarski/planinsko orientacijski, vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja
gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije. Spoštovali
planinska društva, ki so prostovoljna združenja posameznikov, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva,
katerega glavna dejavnost je planinstvo in spoštujejo Častni kodeks in pravila slovenskih planincev in njegovih
vrednot.
MDO PD KAMNIŠKO
BISTRIŠKO OBMOČJE
PD BAJTAR
PD BLAGOVICA
PD DOMŽALE
PD JANEZ TRDINA MENGEŠ
PD KAMNIK
PD KOMENDA
PD MORAVČE
PD ONGER TRZIN
skupaj

A
2
1
44
7
82
3
3
5
147

B
75
102
361
176
803
254
154
56
1981

S+Š
0
15
46
39
65
25
15
13
218

P+O
10
32
149
59
308
97
136
37
828

 Predsednik MDO PD KBO
 Podpredsednik MDO PD KBO

Skupaj
87
92%
150
94%
542 111%
302
93%
1.258 102%
379 116%
308 118%
111
74%
3174 103%
Jurček NOWAKK
Marjan KOBAV

MDO PD KBO strmi k povečavi članstva v vseh društvih, istočasno pa za varovanje narave, varne hoje,
medgeneracijsko sodelovanje, usposabljanje na vseh nivojih PZS …


MDO PD KBO se razprostira v občinah:
Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin

POROČILA 2017 V MDO PD KBO:
1. Vodniški odbor

vodja Marjan KOBAV

Vodniški odbor deluje po dogovorih na sejah, (pomoč pri delu odborov MDO PD KBO). Kakor v letu 2016 se bo odbor
tudi v letu 2017 aktivno vključeval pri pohodu odbora VGN in 23. septembra 2017 pri organizaciji srečanja planincev
MDO PD KBO na Uštah. Posredoval podatke glede vodniške komisije in novosti med vodniki PZS.
2. Odbor MK MDO PD KBO
Odbor je v letu 2017 deloval po dogovorih in si zadal za leto 2018, da izbere novo vodjo.
Odbor je aktivno sodelovanje pri organizaciji aktivnosti odbora VGN v aprilu in MDO PD KBO v septembru 2017.
3. Odbor za planinske poti - OPP

vodja Alojz PIRNAT

Poročilo markacistov MDO KB OPP-ja za leto 2017
97

Srečanje markacistov KB OPP-ja 27.1.2017 v planinskem domu PD Moravče na Uštah. Podrobnosti srečanja so
spisane v zapisniku srečanja.
Izvedena zvezna akcija na trasi Koželjeve poti v Kamniški Bistrici pod okriljem PD Domžale. Podrobnosti akcije
izvedene 20. In 22.4.2017 so navedene v poročilu iz akcije. V prvem delu smo bili udeleženci markacisti 2 x PD
Domžale, 1 x PD Onger Trzin in 6 x PD Kamnik poleg nadelave cca 700m poti je bilo vgrajenega kar nekaj macesna in
količkov, bo pa potrebno obnovit še en poškodovan most. V drugem delu je bilo udeleženo 5 x PD Bajtar in 6 x PD
Kamnik …. PD Moravče, Blagovica, Mengeš in Komenda se niso odzvali. Ta zadnji dan je bilo tudi očiščenega cca
700m poti, vendar bo na tem delu potrebno vsaj še 5 akcij, na prvem pa 3 akcije, za vgradnjo lesenih opor in potem
vse še premarkirat in opremit s tablami.
MDO je finančno v višini 400€ podprl akcijo nosilcu akcije. Poleg te dvodnevne akcije je na tej trasi bilo opravljeno še
preko 600ur prostovoljnega dela priprave materiala (les, drogovi, nabava…) in v novembru je bila trasa še na novo
premarkirana in opremljena z novimi drogovi in tablami.
Opravljeni pregledi poti po planu posameznih društev v okviru MDO-ja v pomladanskem času in v nadaljevanju
izvedene akcije po planih. V spodnji tabeli sem povzel iz letnih poročil društev samo nekaj osnovnih podatkov za
občutek dela, ki je bil v lanskem letu opravljen. Porabljena sredstva niso mirodajna, ker je opravljeno delo na
prostovoljni bazi.

Markacijski odseki MDO PD KBO
planinsko društvo:

št. opravljenih ur

porabljenih sredstev PD

1.) PD Bajtar

60

300,00 €

2.) PD Blagovica

219

300,00 €

3.) PD Domžale

328

2.122,00 €

4.) PD Ongar Trzin

150

0,00 €

5.) PD Janez Trdina Mengeš

110

0€

6.) PD Kamnik

1056

7869,00 €

7.) PD Komenda

170

560,00 €

8.) PD Moravče

136

0€

SKUPAJ

2229

11.151,00 €
Alojz PIRNAT

4. Odbor turnega kolesarstva

vodja Bojan PUSTOTNIK

V letu 2017 v MDO PD Kamniško bistriškega območja ni bilo kolesarskih aktivnosti. Društva so se trudila po svojih
močeh. Komisija za gorsko kolesarstvo sama vabi gorsko kolesarske vodnike, da se jim pridružijo in društva v katerih
odseki delujejo so to tudi izvajala.
Dvonamenske poti, ki naj bi jih društva odprla še niso pripravljene, ogledi na določenih trasah so bili narejeni vendar
dokončnih odločitev še ni. Pojavlja se vse preveč problemov v samih društvih saj markacisti niso zainteresirani za
sodelovanje, prav tako pa se društva ukvarjajo s finančnimi težavami pri nakupu smernih tabel.
5. Odbor Gospodarja

Roman RESNIK

Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejel gospodarska komisija na PZS in MDO PD KBO.
PD Moravče je dokončalo rastlinsko čistilno napravo.
Planinske koče v MDO PD KBO
Planinsko društvo
občina
Društvo Gorske reševalne službe Kamnik Kamnik
Planinsko društvo Domžale
Kamnik

Ime koče
Bivak Pavla Kemperla
Domžalski dom na Mali planini
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koče
1

ostalo
1

Planinsko društvo Janez Trdina
Planinsko društvo Kamnik

Mengeš
Kamnik

Planinsko društvo Komenda
Planinsko društvo Moravče
Planinsko društvo Blagovica
SKUPAJ PLANINSKIH KOČ

Komenda
Moravče
Blagovica

Mengeška koča
Kamniška koča na K. sedlu
Cojzova koča na Kokrskem sedlu
Planinski dom Milana Šinkovca
Planinski dom na Uštah
Bivak na Špilku

1
1
1
1
1
6

1
2

 MDO PD KBO je imel 5. sej, na katerih smo vse predloge sprejeli z večino. S svojim delom smo »naredili« preko
577,00 prostovoljnih ur. (sestankovali, organizirali pohod VGN, MDO-jeva akcija, odbora za planinske poti …)
 Sej se udeležujejo predsedniki društev, včasih tudi njihovi namestniki, ter vodje odborov ali njihovi namestniki.
 Vsi odbori delujejo po smernicah in dogovoru MDO-ja.
 MDO PD KBO je MDO, ki ima vizijo in ji tudi sledi.

Jurček Nowakk, predsednik MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
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POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS ZA LETO 2017
Strokovna služba je organizirana na osnovi 60. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in opravlja strokovno,
administrativno in tehnično delo za Planinsko zvezo Slovenije. Organizirana je na podlagi Pravilnika o organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi.
Strokovna služba opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za organe PZS - predsedstvo, upravni odbor,
nadzorni odbor ter vse komisije in odbore, ki so imenovani v skladu s statutom PZS. Strokovna služba PZS dela v
skladu s programom dela, ki ga je sprejel UO PZS ter posamezne komisije in odbore, za katere delajo zaposleni v
strokovni službi.
Rezultat našega dela skupaj s člani organov PZS so realizirani programi vseh organov v okviru Planinske zveze
Slovenije.
V strokovni službi so zaposleni naslednji strokovni kadri: generalni sekretar, poslovni sekretar, štirje strokovni
delavci, strokovni delavec v založbi, strokovni delavec na projektih, strokovni delavec za založniško in informacijsko
dejavnost, strokovni delavec v računovodstvu, referent za plačilni promet in strokovna sodelavka za področje
katastra planinskih poti in komisije za planinske poti. V letu 2016 smo bili uspešni na razpisu za javna dela, tako smo
v sredini leta zaposlili ena delavko preko tega vira zaposlitve. Zaposlitev se je iztekla v sredini leta 2017. Zaradi
urejanja dokumentacije in priprave na selitev smo ji zaposlitev podaljšali do decembra 2017.

1. INFORMIRANJE
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI JAVNOSTMI
PZS sodeluje in komunicira z več različnimi javnosti, torej:
- splošna javnost – njej so namenjeni Planinski vestnik (PV) in spletna stran PZS, Facebook (FB), Youtube,
Twitter, Spletna trgovina PZS,
- planinska javnost (člani planinskih društev in uporabniki spletne strani) – PV in spletna stran PZS, Facebook,
Youtube, Twitter in E-novice PZS, Forum PZS,
- obiskovalci gora, ki niso člani PD,
- mladi (otroci, mladostniki in mladi),
- člani organov PZS, MDO PD in PD + oskrbniki koč – poleg zgoraj naštetih medijev PZS pridejo za njih še
Obvestila PZS.
- novinarji – sporočila/vabila za medije,
- tujci – obiskovalci gora in obiskovalci spletne strani PZS iz tujine – zanje imamo angleško spletno stran PZS z
vsemi najpomembnejšimi podatki za obiskovalca slovenskih gora (poti, koče …), http://en.pzs.si/.
SODELOVANJE Z MEDIJI
Delo predstavnice PZS za odnose z javnostmi opravlja Manca Čujež.
Pripravljanje objav, besedil in vsebin za tiskane, spletne, radijske in TV-medije. Informiranje in sodelovanje ob
različnih priložnostih, predvsem ob najpomembnejših dogodkih PZS in o aktualnem dogajanju. Odgovarjanje na
novinarska vprašanja, dogovarjanje za intervjuje, iskanje gostov za radijske, TV-oddaje, svetovanje za teme,
predlaganje določenih vsebin, priprava člankov in fotografij za medijske objave in objave poslovnih partnerjev.
Planinska zveza Slovenije se pojavlja v vseh pomembnejših slovenskih medijih, ki o njenem dogajanju redno
poročajo. Priprava angleških novic o dogajanju v PZS za CAA in BMU.
Poleg poročanja, pošiljanja sporočil za medije, sodelujemo še tesneje:
a. STA – Slovenska tiskovna agencija.
b. Tiskani mediji: Objave v Večeru, Dnevniku, Slovenskih novicah, Nedelu, Primorske novice, Ekipa, Šolski
razgledi, Gorenjski glas …
c. Spletni mediji: gore-ljudje.net, friko.si, hribi.net, mmc rtv slo, siol.net, sportal.net, dnevnik.si, delo.si,
ekipa.org, primorske novice …
a. Radijske postaje: Radio Slovenija 1. program, Radio Slovenija 2. program – Val 202, Radio Ognjišče, Radio
Primorski val
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b. TV: nacionalna RTV SLO, Gorenjska TV, Planet TV, različne oddaje, prispevki, sodelovanja.
Predstavniki PZS so bili gostje v številnih televizijskih in radijskih oddajah.
SPOROČILA ZA MEDIJE
Pripravila sem 56 sporočil in vabil za medije, povezanih z aktualnim dogajanjem v PZS in planinstvu, posamezna tudi
za angleške medije (obveščamo jih o naših alpinističnih odpravah, ki so dosegle svoj cilj). V letu 2017 smo novinarski
konferenci izvedli na terenu (predstavitev reprezentance v Plezalnem centru Ljubljana in napotki pred zimsko sezono
na Krvavcu s praktičnim prikazom), kar je bilo dobro sprejeto in zelo odmevno v medijih, zato velja s tem nadaljevati.
Tudi v preteklem letu smo dali večji poudarek dosežkom športnih plezalk in plezalcev, varnejšemu obiskovanju gora
in promociji planinskih koč – vse te teme mediji močno podpirajo, seveda nismo zanemarili drugih vsebin. Na spletni
strani redno in ažurno objavljam aktualne novice in dogodke, prav tako na družbenih omrežjih, ki so odlično
promocijsko sredstvo.
NOVINARSKE KONFERENCE
V letu 2017 smo uspešno organizirali 9 novinarskih konferenc in sodelovali pri izvedbi dveh:
- 5. 4. 2017: varuh pravic narave – sodelovanje na NK Skupine NVO za trajnostni razvoj,
- 12. 4. 2017: pred začetkom sezone v šp. plezanju & projekt #SlovenijaPleza,
- 13. 6. 2017: PZS in GRZS pred začetkom poletne planinske sezone,
- 20. 6. 2017: pred evropskim prvenstvom v težavnosti Val di Fassa 2017,
- 3. 7. 2017: Aljažev stolp – sodelovanje z ZVKDS in Narodnim muzejem Slovenije,
- 16. 8. 2017: pred evropskim prvenstvom v balvanih München 2017,
- 21. 8. 2017: po evropskem prvenstvu v balvanih München 2017,
- 6. 11. 2017: Adama Ondra pred SP Kranj 2017,
- 8. 11. 2017: pred tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju Kranj 2017,
- 28. 11. 2017: pred tekmo evropskega pokala v lednem plezanju Domžale 2017,
- 6. 12. 2016: PZS, GRZS in ZGVS pred začetkom zimske planinske sezone.
1.
SPLOŠNA PROMOCIJA
Sodelovanje pri promociji izdelkov Planinske založbe PZS – prodajne akcije, knjižni sejem, dogodki. Promocija
Planinskega vestnika. Pomoč pri organizaciji dogodkov PZS (večji: alpinistično-planinski večer, Dan slovenskih
planinskih doživetij, SP Kranj 2017 – tekma in predavanje Adama Ondre), sodelovanje pri projektih #SlovenijaPleza,
Slovenija planinari, #LjubimGore, Brati gore in drugih projektih partnerjev (Očistimo naše gore, Zlatorogova
transverzala ponosa, Naj planinska koča). Zbiranje gradiva in uredniško delo za Letopis PZS, sodelovanje pri pripravi
promocijskih letakov in zgibank, na sejah UO PZS in drugih dogodkih. Medijsko partnerstvo: Val 202 in Planet
Siol.net, novoletno voščilo PZS. Lektoriranje različnih gradiv, vabil, poročil, promocijskih vsebin, aktivnost na
družabnih omrežjih (Facebook in Twitter) PZS in njenih komisij. Fotografiranje dogajanja PZS in v gorah za potrebe
spletnih in medijskih objav.
2.
SPLETNA STRAN PZS
Urejanje in skrb za vsebine ter izgled spletne strani www.pzs.si. Glavni nameni spletne strani PZS so:
• informiranje in osveščanje splošne in planinske javnosti o planinski dejavnosti, dejavnosti PZS ter njenih
članov, društev in klubov ter o preventivi za varnejše obiskovanje gora;
• spletna trgovina PZS: dodajanje novih artiklov, skrb za pravilnost podatkov (cene, vsebina, ...);
• dokumentacijski sistem: dostop do pravilnikov, obrazcev, različnih seznamov, ...
Glavnina dela se nanaša na spletno stran www.pzs.si, deloma pa tudi na objave spletnih strani komisij PZS (KA, GK,
KVGN, VK, MK, KTK in KPP) ter ostalih samostojnejših vsebin (planinska obhodnice, Planinski vestnik, ). Pri nekaterih
komisijah so v pomoč posamezni administratorji, pooblaščeni s strani komisij, a bi si želel, da je tega več. S tem bi
razširili pozornost na dogajanje, deloma pa bi bilo razbremenjeno tudi moje delo oz. bi ta čas lahko nemenil ostalim
zadevam.
3.
Število prispevkov
Število objavljenih prispevkov je v letu 2017 upadlo in sicer na 794. Razporeditev po tematikah je bila podobna kot v
preteklem letu, kar je rezultat dobrega in utečenega sodelovanja z Manco. Po drugi strani pa je precej težavno
pridobivanje gradiv oz. poročil z dejavnosti komisij. Kljub pestremu letnemu dogajanju večina komisij, razen
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tekmovalnih dogodkov ter večjih aktivnosti, ki jih Manca pokrije v sklopu rednega dela, slabo poroča o svojih
aktivnostih.
V rubriki Dogodki in aktivnosti je bilo v letu 2017 objavljeno precej manjše število objav kot v letu pred njim. Kljub
temu je objavljeno lepo število dogodkov, zanimivih za splošno pa tudi strokovno planinsko javnost. Predvsem gre za
objavo o aktivnostih planinskih društev, komisij PZS in PZS ter ostalih dogodkov s tematikami, ki se dotikajo
aktivnosti v gorah. Razlog za zmanjšanje števila vpisov v t.i. »Koledar dogodkov PZS« je predvsem v ukinitvi
Planinskega kažipota, za katerega so društva obsežnejše pripravljala in samostojno objavljala sezname svojih
aktivnosti.
Tabela 1: Število prispevkov na spletni strani www.pzs.si
Leto
2010 2011 2012
Št. prispevkov
592
1124 1190

2013
1282

2014
914

Tabela 2: Število dogodkov in aktivnosti na spletni strani www.pzs.si
Leto
2013 2014 2015
Št. prispevkov
896
1098 1058

2015
849

2016
1034

2016
920

2017
794

2017
830

4.
Obisk spletne strani
Spodaj pripenjam analizo obiska spletne strani. Komentarji so pod posameznim sklopom slik.
Slika 1: Grafični in številčni prikaz obiska spletne strani www.pzs.si po mesecih v letu 2017

Tabela 3: Primerjava parametrov obiskanosti spletne strani www.pzs.si

posamezni obiskovalci
število vseh obiskov
št. vseh klikov
št. vseh obiskanih strani

2014

2015

2016

2017

431.020
811.392
199.130.399
101.534.900

504.780
995.074
229.675.367
100.121.147

813.437
1.608.173
241.656.494
104.701.634

1.000.451
1.920.360
266.375.598
123.333.378

Procent
16/17
122,99
119,41
110,23
117,80

Vsi parametri so se glede na leto 2016 povečali, statistično signifikatni povečanji pa opazimo predvsem v kategorijah
posamezni obiskovalci ter število obiskanih. Faktorja povečanja sta praktično enaka, kar pomeni, da se povprečno
število obiskanih strani na posameznega uporabnika ni spremenilo. Podoben trend, glede na pretekla leta, opazimo
tudi pri razmerju »posamezni obiskovalci/število obiskov«.
V letu 2017 se je umirila rast večanja števila obiskov in obiskovalcev v enem letu, klub temu pa 23 % rast posameznih
obiskovalcev ni slab dosežek. Podoben procent rasti je opaziti tudi pri številu obiskov, kljub temu pa je ostaja vizija
povečanja števila obiskov na uporabnika, torej pripraviti vsebine, zaradi katerih bi se obiskovalci pogosteje vračali.
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Vsekakor pa lahko zaključimo, da se je prepoznavnost spletne strani www.pzs.si v letu 2017 dvignila, saj je privabila
slabih 200 000 posameznih obiskovalcev več, skupaj pa je stran obiskalo (ob nekaj privzetkih) kar 40 % Slovencev.
Slika 2: Čas obiska spletne strani v letu 2017

Slika 3: Čas obiska spletne strani v letu 2016

S pomočjo zadnjih dveh tabel si lahko ogledamo čas, ki ga posamezni obiskovalec nameni ogledu spletne strani. Ta
nam pove, kako zanimive so vsebine za obiskovalce. V primerjavi z letom 2016 je povprečni čas obiska spletne strani
krajši! Za slabih 5 % se je povečalo število obiskov, ki trajajo manj kot 30 sekund. To je lahko dobra novica, v smislu:
stran je postala bolj pregledna in uporabna, ljudje hitro najdejo iskane informacije. Vloga spletne strani PZS kot
zbirališča natančnih, urejenih informacij, je namreč zelo pomembna (npr. o kočah, planinskih poteh ...). Po drugi
strani pa je npr. padel odstotek obiskovalcev v vseh ostalih kategorijah, kar si lahko razlagamo, da ljudje ne berejo
prispevkov v celoti oz. da je velik del obiskov namenjen iskanju specifičnih informacij kot so telefonske številke koč,
kontakti društev ipd.
Kaj obiskovalci iščejo, nam deloma lahko povejo ključne besede, s katerimi obiskovalci preko iskalnikov, pridejo do
vsebin na spletni strani www.pzs.si. Slika je spodaj, razširjena seznama pa najdemo za kategorijo Keyphrases tukaj, za
Keywords pa tukaj.
Slika 4: Gesla s katerimi obiskovalci preko iskalnikov dostopajo do vsebin spletne strani www.pzs.si

5.
E-NOVICE PZS
V letu 2017 je izšlo 52 številk elektronskih novic. Redno, vsak četrtek, so bile poslane na cca. 16.000 elektronskih
naslovov, tekom leta pa se je njihovo število spreminjalo (prijave, odjave, stalno zavrnjeni naslovi ...). Analize kažejo,
da E-novice prebere približno 20 % prejemnikov.
Ločeno je bilo na spletne naslove društev poslanih tudi 15 številk društvenih E-novic, ki so vsebovale vsebine
pomembne predvsem za delovanje planinskih društev (razpisi, javne obravnave, novosti na PZS, ...).
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6.
KOMERCIALNA OBVESTILA PZS
Komercialna obvestila PZS so v letu 2017 izhajala na tri tedne z nekaj prekinitvami. Skupaj je bilo poslanih 14
komercialnih obvestil, v katerih smo vabili k nakupu novih edicij PZS ali pa drugih artiklov Planinske trgovine, ki so bili
aktualni v danem trenutku.
Komercialna obvestila pošiljam na približno 14.500 elektronskih naslovov, sporočilo pa odpre med 20 in 40 %
prejemnikov, odvisno od posamezne številke.
7.
FACEBOOK PROFIL PZS
Facebook profil PZS je dragocen predvsem z vidika sprotnega obveščanja ljudi o dejavnostih. Večinoma gre za objavo
prispevkov objavljenih na spletnih straneh PZS, deloma pa tudi za objave drugih sorodnih organizacij, ki nam ali po
njihovi lastni pobudi ali po moji ali Mančini presoji posredujejo.
Facebook je priljubljen in enostaven kanal za komuniciranje s tujci, ki načrtujejo obisk naših gora. Večino sporočil, ki
jih dobimo se tiče prav slednjega (informacij o kočah, poteh, razmerah, zemljevidih, vodnikih, članarini ...).
Da je Facebook med ljudmi dobro sprejet kaže stalna rast všečkov, kar dokazuje tudi spodnja tabela.
Tabela 5: Socialna omrežja PZS v letu 2017
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
Facebook
17.151 17.370 17.672 17.824 18.058 18.339 18.998 19.302 19.577 19.744 19.916 20.020
všečki
Tweeter
626
649
652
662
676
683
698
710
720
726
733
741
sledilci
8.
9.
TWEETER PZS
Tweeter za spremembo od Facebooka omogoča obojestransko komunikacijo. Facebook profil PZS zaradi svoje oblike
(stran ljudje všečkajo) ne omogoča sledenja drugim, medtem ko preko Tweeterja tudi mi lahko sledimo drugim.
Slednje je z našega vidika koristno predvsem zato, ker tako hitro in aktualno lahko pridemo do informacij drugih
sorodnih organizacij, seveda pa tudi obratno. Deljenje oz. širjenje informacij je v primerjavi s Facebookom nekoliko
lažje a je potrebno sporočilo sestaviti v največ 280 znakih.
V preteklem letu smo se vedno pogosteje pojavljali tudi v objavah drugih. Razna vprašanja, citiranje ali pa zgolj kot
dodatek za večji doseg objav so najpogostejši razlog navedbe naše organizacije drugih posameznikov oz. organizacij.
Navedeno lahko razumemo kot pozitiven znak, saj z vsem zgoraj naštetim pridobivamo na prepoznavnosti profila
tudi mi sami.
V slabem letu smo tako povečali št. sledilcev iz 626 na 741. Podatki po mesecih so v tabeli 5.
10.
OBVESTILA PZS
V letu 2017 so izšle tri številke Obvestil PZS. Prva in tretja Obvestila PZS (letnik 43, številka 1 in letnik 43, številka 3)
so bila redna Obvestila PZS (zapisniki Zborov komisij PZS, pravilniki ter podobna tehnična besedila). Druga številka
(letnik 43, številka 2) pa je bila posvečena Skupščini PZS (sklic, gradiva).
11.
12.
LETAKI PLANINSKIH KOČ
Junija, pred pričetkom glavne planinske sezone, sta bili izdani novi dopolnjeni izdaji letakov s planinskimi kočami za
samostojno področje Julijskih Alp (različici v slovenskem in angleškem jeziku). Na novo pa je bil pripravljen in izdan še
četrti letak, ki pokriva območje osrednje in južne Slovenije (del Posavskega hribovja, Dolenjska, Notranjska,
Primorska, Škofjeloško in Cerkljansko hribovje).
Letaki so bili po pošti poslani na vse planinske koče z območja posameznega letaka, planinskim društvom, ki
gospodarijo z omenjenimi kočami ter večjim turističnim informacijskim centrom oz. podobnim organizacijam. S to
izdajo smo pokrili celotno območje Slovenije, tako da v naslednjih letih zgolj izdajamo izdaje z ustreznimi popravki.
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LETOPIS PZS 2016
Izdan je bil tudi drugi Letopis PZS, v katerem je predstavljeno delo Planinske zveze Slovenije v letu 2016.
Večji oz. odmevnejši projekti:
- 28. tekmovanje Mladina in gore Idrija 2017 – 2 x sporočilo za medije,
- alpinistično-plezalni večer, priznanja najuspešnejšim za 2016 – pomoč pri organizaciji, sporočilo za medije,
lektoriranje brošure, vodenje,
- svetovno prvenstvo v lednem plezanju in turnem smučanju – 2 x sporočilo za medije,
- okolju in družinam prijazne planinske koče – sp. za medije,
- varuh narave, pobuda Skupine NVO za trajnostni razvoj – sodelovanje na nov. konferenci, sp. za medije,
- #SlovenijaPleza – predstavitev reprezentance v šp. plezanju, nove podobe in projekta za promocijo športnega
plezanja, pomoč pri organizaciji, vodenje, sp. za medije, napoved številnih dogodkov #SlovenijaPleza, novice,
intervjuji s plezalci,
- Letopis PZS 2016,
- skupščina PZS – PP-predstavitev dejavnosti PZS, pomoč pri organizaciji, sp. za medije,
- Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2017 – 2 x sp. za medije,
- Vozni redi v Alpah – sodelovanje, sp. za medije,
- PZS in GRZS pred začetkom poletne planinske sezone – nov. konferenca, sp. za medije, gradiva, pozneje napotki za
obisk
- Dan slovenskih planinskih doživetij pod Storžičem 2017 – pomoč pri organizaciji, vodenje, Val 202 medijsko
sponzorstvo, sp. za medije,
- evropsko prvenstvo v športnem plezanju – 3 x nov. konferenca, 5 x sp. za medije, napovedi,
- svetovne igre & svetovni pokal v športnem plezanju & mladinsko svetovno prvenstvo – več sp. za medije, napovedi,
novice,
- Aljažev stolp – pomoč pri organizaciji nov. srečanja, novica,
- fotonatečaj #LjubimGore – priprava pravil, promocija, pomoč pri izvedbi, obveščanje, novice
- okoljske naložbe & dnevi odprtih vrat planinskih koč – sp. za medije, novice, napovedi,
- alpinistična odprava Kijaj Nullah 2017 – spremljanje odprave, sp. za medije (slo & ang) + spremljanje ostalih
alpinističnih odprav,
- 60 let vodnikov PZS – sp. za medije,
- poletna sezona & ocena celotne planinske sezone v kočah – sp. za medije,
- projekt Slovenija planinari – vsebine za spletno stran, foto, koledar dogodkov, promocija,
- Naj planinska koča 2017 – projekt s Planet Siol.net, pomoč pri planinskih vsebinah, ideje, promocija po naših
kanalih, nagradne igre, novice, sp. za medije, sklepni dogodek na Roblekovem domu,
- prvo leto STKP, 10 let usposabljanj – sp. za medije,
- Kocbekov dom na Korošici uničil požar – sp. za medije, pomoč pri obveščanju in pobudah za donacije,
- SP v športnem plezanju Kranj 2017 – pomoč pri organizaciji, programu, spletni strani, gostovanje Adama Ondre
(nov. konferenca, povezovanje dogodka), nov. konferenca pred tekmo, polfinale in finale v Kranju, 5 x sp. za medije,
nagradne igre, Val 202 medijsko sponzorstvo,
- novosti Planinske založbe – sp. za medije, promocija na slovenskem knjižnem sejmu
- EP v lednem plezanju Domžale 2017 – nov. konferenca pred tekmo, tekma v Domžalah, 3 x sp. za medije, novice,
promocija,
- svečana podelitev najvišjih priznanj PZS v Mislinji – sp. za medije
- PZS, GRZS in ZGVS pred začetkom zimske planinske sezone – nov. konferenca, gradiva, sp. za medije,
- Brati gore, pobuda Alpske konvencije ob mednarodnem dnevu gora – pomoč pri promociji in dogodkih, novice in
napovedi,
- svetovni dan gora – poslanica PZS.
PLANINSKI VESTNIK
V letu 2017 je bilo izdanih 11 številk, od tega ena dvojna (7-8). Izšlo je 9 številk na 80 straneh (plus platnice), julijska
in novembrska številka pa na 96 (plus platnice). Novembrska številka je bila izjemoma obsežnejša zaradi posebne
teme meseca, posvečene spominu na Frančka Kneza.
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Z januarsko številko 2017 je bila izvedena oblikovna prenova revije. Oblikovalka nove postavitve je Mojca Dariš.
Planinski vestnik je v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem in podjetjem CEWE razpisal fotonatečaj
#LjubitiGore, na katerem je sodelovalo preko 22 avtorjev s skoraj 600 fotografijami.
Januarja 2017 je bilo 3.901 naročenih izvodov revije, decembra 2017 pa 3.861 izvodov. Med letom smo prejemali
tako nova naročila kot tudi odpovedi. Največ odjav in novih naročil je bilo v decembru 2016 in januarju 2017.
S februarsko številko Planinskega vestnika so bile poslane položnice za letno naročnino za leto 2017.
V prosti prodaji (Delo prodaje) smo sprva povečali prodajo za 200 komadov, kjer smo revijo ponudili še Petrolu in
OMV bencinskemu servisu. Po pregledu prodaje smo s septembrom 2017 zmanjšali količino izvodov iz 650 na 600
izvodov. V prosti prodaji smo z oktobrsko številko ponudili še Vodnik Posavsko hribovje, kjer je bilo prodano 62
takšnih kompletov. Planinski vestnik tržimo tudi preko komisijske prodaje.
Vrednost oglaševanja v reviji je dosegel načrtovanih 15.000 €. Rednih pogodbenih oglaševalcev je bilo 6, 7 izrednih in
9 izmenjav.
Ves čas se trudimo za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Planinskega vestnika predstavimo v več medijih: na
radiu Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), predvajanje
telopov na kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih (Gore-ljudje, Rekreacija ...). Aktivni smo tudi na
Facebook profilu PV in med e-novicami PZS. PV sodeluje tudi na sejmih (Knjižni sejem, Sejem Alpe-Adria, …), večjih
dogodkih kot so Svetovni pokal v športnem plezanju, na Dnevu slovenskih planinskih doživetij, Skupščina PZS, na
dogodkih katere organizirajo različna PD in komisije PZS.
PV se financira iz sredstev naročnin, proste prodaje, subvencij in dotacij ter članarine (25-odstotni popust pri
naročnini za člane).
Povprečna naklada leta 2017 je bila 4.623 izvodov revije.
KOLEDAR 2018
Za leto 2018 je Planinska zveza Slovenije izdala planinski koledar, natisnjen v nakladi 14000 kos (osnovna naklada
10000, ponatis 4000 kos).
Slikovite avtorske fotografije so bile izbrane na razpisu PZS na začetku leta 2017. Na razpis se je odzvalo 24
fotografov in ponudilo preko 300 izjemnih fotografij slovenskega gorskega sveta v različnih letnih časih in delih
dneva. Zaradi dobrih izkušenj in odličnega sodelovanja smo se zopet odločili za oblikovalko Katjo Korinšek Šumrada,
ki je ponudila pregledno in atraktivno oblikovan koledar. Oblikovna zasnova koledarja je v kar največji meri
upoštevala odzive kupcev na koledar s prejšnjih let in s tem koledar PZS še bolj približala kupcem. Novost in
posebnost koledarja PZS 2018 so namigi za planinske izlete, usmerjene na gorski cilj, ki krasi posamezni mesec oz.
razgled nanj.
Na začetku novembra 2017 smo se odločili za ponatis dodatne količine 4000 kosov koledarja. Cena koledarja 2018 je
ostala nespremenjena, 4,50 €, katero smo po novem letu zmanjšali za 50%, kar je še dodatno pospešilo prodajo, ki
po novem letu upada. Koledarje 2018 je tako kot leto prej tiskala tiskarna Grafika Soča iz Nove Gorice, ki je svoje delo
opravila korektno.
Planinski koledar Planinske zveze Slovenije 2018 je namenjen širšemu krogu ljubiteljev slovenskih gora. Zanimiv tako
za planinska društva kot posameznike in prav tako tudi za podjetja in druge organizacije. Pozitivne lastnosti, ki ga
odlikujejo:
- Klasičen format z velikim in preglednim koledarskim delom.
- Odlične fotografije fotografov, ki so izbrani na razpisu in predstavljajo del gorske narave v različnih letnih
časih in koncih Slovenije.
- Edinstveno oblikovan koledar, ki tako s fotografijo in barvo, kot tudi s koledarskim delom deluje enotno in
dovršeno.
Količina prodanih koledarjev Planinske zveze Slovenije 2018, je na dan 31. 1. 2017 12.720 kom.
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Razlika koledarjev: nekaj jih je še v prodaji po konsignacijah, vzorci, brezplačno razdeljen koledar, količina ki po
dogovoru pripada Lončariču. Koledarja je ostalo le še manjša količina in je še v prodaji.
Negativni odziv na koledar 2018:
- Reklamiranih je bilo nekaj izvodov (cca 15 kom), kjer je odstopila špirala – slabo špiraljenje.
Odziv kupcev na koledarja za leto 2018 je dober, veliko zadovoljstva in pohval. Zanimanje in prodaja koledarja na
splošno je bilo primerljivo z lanskim. V povprečju so redni kupci naročali enako količino koledarjev kot lani, prav tako
smo pridobili nekaj novih kupcev. S prodajo koledarja je sodeloval tudi g. Thaler, ki je bil zadovoljen z odzivom strank
na koledar, prav tako s prodajo. Veliko koledarjev se je prodalo tudi preko distribucije Avrora.
V bodoče pri pripravi koledarjev za naslednje leto je po odzivu in izkušnjah vredno upoštevati naslednje:
- Cena. Koledar naj bo pripravljen s čim manj stroški, da lahko dosežemo čim nižjo prodajno ceno, v kateri pa
mora biti dovolj manevra za popuste, s katerimi še najbolj privabimo in obdržimo kupce. Popust je velikokrat
stranki pomembnejši od cene. Letos ni bilo pritožb čez ceno.
- Kvaliteta. Kljub nižanju stroškov, mora kvaliteta ostati na istem nivoju. Koledar 2018 je kvalitetno zadovoljiv,
razen ponesrečene špiralne vezave na nekaj primerkih.
- Promocija. S promocijo in z iskanjem novih kupcev moramo začeti dovolj zgodaj (novi kupci naj se iščejo celo
leto) in dovolj agresivno, pospešeno pa konec avgusta, septembra in začetek oktobra. Zadnji del leta pa naj
se glede na količinsko stanje prilagodi ponudba – če koledarji ostajajo, naj se kupce dodatno vzpodbudi
(osebni kontakt, maili, telefoni, dodatni popusti, akcije,..).
- Dodana vrednost. V letošnjem koledarju so bili predlogi za izlete, v prejšnjih razglednice, seznami koč,…
ideja, da bi vsako leto z nečem popestrili koledar, ga s tem naredili unikatnega in posebnega (recepti,
oprema, igre, pesmi, zanimivosti, živali, osebe, zgodovina, popusti na izdelke s Planinske trgovine, …)
- Tematski koledar. V prihodnje lahko ponudimo tematski koledar, skoncentriran na določeno temo, ki jo
izpostavimo in jo s tem na poseben in nevsiljiv način predstavimo. Temo bi bilo smiselno določiti pred
razpisom za fotografije, tako bi že lahko zbirali tematski nabor fotografij. Primeri tem; živali, rastline v
gorskem svetu, planinske koče – njihove posebnosti, recepti, planinske poti, vzdrževanje, markiranje,
alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje… ali bi vsak mesec posvetili eni dejavnosti
PZS.

2. RAZPISI
Pomembnejša naloga strokovne službe je pregled zakonodaje in objav v Uradnih listih ter seznanjanje z novostmi in
objavami organe PZS in društva. Na podlagi teh informacij je strokovna služba pripravila razpisno dokumentacijo za
prijavo na javne razpise. V letu 2017 smo sodelovali na že klasičnih razpisih Ministrstva za šolstvo in šport, Fundacije
za šport, Urada RS za mladino, Zavoda Planica in Ministrstva za zamejce. Sodelovali smo tudi na novih razpisih:
ERAZMUS+, LIFE, INTERREG SLO AUT, Eko sklada. Na vse navedene razpise smo prijavili 43 različnih programov in
projektov. Za nekatere prijave na razpise še čakamo na rezultate.
Nosilec razpisa

Zadeva

Ministrstvo za
šolstvo za
šport

Letni program
športa

Fundacija za
šport – 24
različnih

D1

Naslov prijave
Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
Mednarodna dejavnost nacionalnih panožnih športnih zvez članstvo
PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE MLADINCI
PLANINSTVO - TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE MLADINCI
PLANINSTVO - ALPINIZEM MLADINCI
PLANINSTVO - TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE ČLANI
PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE ČLANI
PLANINSTVO - ALPINIZEM ČLANI
PLANINSTVO - TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE ČLANI
Slovenija planinari - program športne rekreacije
Športno plezanje - članska reprezentanca
Alpinizem - članska reprezentanca
Ledno plezanje - članska reprezentanca
107

programov

D2

D3

Objekti

Založništvo

Zavod Planica

RR
Program šolskih
športnih
tekmovanj

Športno plezanje - mladinska reprezentanca
Alpinizem - SMAR
Skupaj se srečujmo na planinskih poteh
Slovenija planinari
Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih
Planinska šola - osnova za varno hojo v gore 2018
Planinstvo za tretje življenjsko obdobje
Planinska taborjenja in večdnevna bivanja
Slovenija pleza
Planinstvo za invalide
Posodobitev plezališč v SLO
Obnova SPP-in razširjene SPP
Obnove planinskih poti po Sloveniji
Označitev Slovenske turno kolesarske poti
Vodooskrba Planinskega učnega središča Bavšica
Opremljanje izhodišč in križišč planinskih poti
Smerne table in varnostno informativne smerne table
Učbenik in planinec
Planinski vestnik
Vodnik slovenska planinska pot (trije deli)
eKolegij
Za tekmovanje Mladina in Gore, šolsko prvenstvo OŠ in SŠ v
športnem plezanju

Eko sklad

Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin

MIZKŠ
ERAZMUS +
Urad Vlade RS
za Slovence v
zamejstvu in
po svetu
LIFE

MIZKŠ (sof..ust.tiskanih medijev) Planinski vestnik
Climbing for everbybody

Sustainhuts

INTERREG

Alpe Adria regija doživetij

Urad za
mladino
Urad za
mladino

Projekti za zamejske Slovence

Za programe usposabljanj mladih
Priložnosti mladih

Prijave na razpise in zahtevana poročila so iz leto v leto zahtevnejša in zahtevajo večjo mero strokovnosti. Odobrena
sredstva iz razpisov smo pridobili šele po oddanih poročilih.
V letu 2017 smo zaradi spremembe pravilnika FSO prijavili manj projektov kot v preteklih letih.
Za vse odobrene projekte smo v počrpali finančna sredstva, ki so nam bila na razpolago.
3. INFORMATIZACIJA
Strokovna služba se vseskozi trudi za posodabljanje organizacije dela, predvsem na informacijskem področju. V letu
2011 smo po obsežnem zbiranju ponudb in različnih tehnoloških rešitev izbrali ponudnika informacijskega sistema
PZS, ki smo ga poimenovali Naveza.
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Zagon portala je bil opravljen v začetku leta 2012. Portal se delil na dva dela. Prvi del je namenjen društvom, članom
Planinske zveze Slovenije, da že lahko preko njega urejala evidence članstva in evidence prostovoljstva. V letu 2017
smo nadaljevali z delom na sistemu in uvedli nekaj novosti, da je sistem prijaznejši uporabnikom.
Drugi del portala je e-dokumentacijski sistem, ki je namenjen delu strokovne službe, olajšal pa bo tudi delo
načelnikom komisij, ker bodo lahko določene potrditve opravili od doma. S tem se bo povečala produktivnost dela in
zmanjšali stroški, saj načelnikom ne bo potrebno več prihajati na sedež PZS zgolj zaradi podpisa računov in določenih
dokumentov. V letu 2012 smo uvedli sistem vhodne in izhodne pošte, v letu 2013 smo nadaljevali z dodelavami na
informacijskem sistemu. V letu 2014 smo pa zaključili aplikacijo za vnos potnih nalogov in likvidacijo prejetih
računov. V letu 2017 je sistem dobro deloval.
Ves čas se izvajajo tudi manjše nadgradnje obstoječega informacijskega sistema.
V letu 2017 so vsa društva uporabljala informacijski sistem Naveza. V njem so bili zabeleženi tudi vsi član PZS, ki jih je
bilo 55.148. Bilo je nekaj izboljšav in novosti, ki olajšajo delo društvenim administratorjem.
Po uspešnem integraciji davčne blagajne podjetja Microgramm z našim informacijskih sistemom, smo v letu 2017
nadgradili sistem, da je možno pristopno izjavo podpisati kar na telefonu ali tablici. V drugi polovici leta smo se že
pripravljali sistem za branje kartic in sistem za poročanje na portal e-turist v skladu z novim zakonom o prijavi
prebivališča.
4. POMOČ DRUŠTVOM IN ČLANOV PZS Z INFORMACIJAMI S PODROČJA ČLANARINE IN PORTALA NAVEZA
V letu 2017 smo organiziral en posvetov v zvezi s planinskim informacijskim sistemom Naveza, da smo društvenim
delavcem predstavili novosti v živo. Drugače novosti predstavljamo s pošiljanjem navodil administratorjem po
društvih.
Za pomoč društvenim administratorjem pri uporabi informacijskega sistema Naveza je bil na voljo e-naslov
portal@pzs.si in dve mobilni telefonski številki, ki sta načeloma dosegljivi vsak dan med 8. in 20. uro. Pomoč sta
nudila Matjaž Šerkezi in Damjan Omerzu. Največja potreba po pomoči in svetovanju je bila v začetku leta, ko se je
vključevalo veliko število novih društev in na koncu leta, ko se oddaja obračun.
Čez celo leto poteka tudi pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza, ki smo ga nadgradili in v
določenih stvareh poenostavili. Pomoč poteka 24/7.
Poleg svetovanja in pomoči o informacijskem sistemu Naveza se je društvom in članom tudi svetovalo in odgovarjalo
na področju ugodnosti članstva in zavarovanja. Na spletni strani smo objavljali in zbiral vsa pogosta vprašanje in
pripravljali ustrezne odgovore na njih.
Tekom leta je največ dela na portalu Naveza, ki ga ves čas posodabljamo in prilagajamo uporabnikom v smeri
poenostavitve delovanja in zanesljivosti. Veliko energije je bilo vloženo v pripravo spletne članarine in vzpostavitvi
web servisov. Enako velja za celoten računovodski del.
5. OPTIMIRANJE STROŠKOV
Na nabavnem poslovanju smo se z vsemi večjimi ponudniki posebej dogovarjali in pogajali za cene. Pri kar nekaj
dobavitelji smo znižali nabavne cene storitev (varovanje, strošek razvojne ure za vzdrževanje sistema Naveza …).
Redno smo tudi spremljali ponudbe novih paketov na področju mobilne telefonije in jih po potrebi spreminjali. V
letu 2017 nismo realizirali posebnih razpisov za izbor dobaviteljev.
6. SODELOVANJE NA PRIREDITVAH
Planinska zveza Slovenije je sodelovala na naslednjih sejmih in prireditvah, na teh dogodkih smo predstavljali našo
dejavnost in prodajali edicije, izdane v Planinski založbi.
Seznam prireditev:
- sejem Alpe Adria Naturo, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, januar 2017,
- 11. mednarodni festival gorniškega filma Domžale, Cankarjev dom, februar 2017,
- prireditev 8. Alpski dan v Mojstrani, maj 2017,
- Dan slovenskih planincev, Dom pod Storžičem, junij 2017,
- tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, Kranj, november 2017,
- Knjižni sejem v Cankarjevem domu, november 2017.
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7. TRŽENJE
V letu 2014 smo izbirali novega distributerja za prodajo naših izdelkov na terenu, to je podjetje Avrora AS. V letu
2017 smo nadaljevali z izvajanjem programa trženje različnih skupin izdelkov pri različnih kupcih. V letu 2017 smo
izvedli več prodajnih akcij pri DZS, MK, Pošti Slovenije, Petrolu, Tušu in pri lokalnih turističnih organizacijah.
Poleg navedenega smo izvali še več akcija za promocijo blagovne znamke Planinske založbe PZS.
Splošno
- Pošiljanje komercialnih obvestil
- Pošiljanje vlog za oglaševanje
- Tesnejše sodelovanje z Uredniškim odborom (OZI)
Prodajne akcije
- Širitev baze za komercialna obvestila s pomočjo nagradnih kuponov na stojnicah
- Nadaljevanje akcije Izdelek tedna in meseca, prilagojena stanju zalog
- Priprava novih prodajnih akcij za izdelke, ki se slabše prodajajo
Prodajna mesta
- Iskanje novih prodajnih mest in pospeševanje prodaje na že obstoječih (TICi, športne trgovine, knjigarne,
planinske koče …)
- Seznam prodajnih mest
- Vzpostavitev mailing liste prodajnih mest
- Redno obveščanje prodajnih mest o novostih in drugih akcijah (mesečno)
- Pospeševanje prodaje na terenu (obiski prodajnih mest, usklajevanje …)
- Dogovarjanja o nadgradnji sodelovanja z društvi s kočami
- Priprava obvestila za društva s kočami o prvi pomoči in spalnih rjuhah
Sodelovanje na prireditvah, sejmih, stojnicah
- Sejem Alpe Adria Naturo Gospodarsko razstavišče, Skupščina PZS v Ajdovščini, Slovenski dnevi knjige, Dan
Slovenskih planincev na Goleteh, Slovenski knjižni sejem Cankarjev dom,
- Priprava in izvedba enostavnejšega sistema prejema in vračanja edicij in drugih izdelkov s prireditev, sejmov
in stojnic
Spletna trgovina
- Ureditev in nadgradnja nemotenega delovanja spletne trgovine (uskladitev izdelkov, opisov, popustov,
fotografij + tehnično delovanje)
- Tekoči pregledi spletne trgovine in podajanje predlogov o spremembah, dopolnitvah
- Priprava predloga sprememb spletne trgovine
Planinski vestnik
- Promocija na stojnicah, prireditvah, sejmih
- Preverjanje možnosti širitve prodajne mreže po kioskih in drugih prodajnih mestih
- Redna mesečna priprava seznama oglaševalcev za PV, urejanje oglasov, kontaktiranje z oglaševalci, zbiranje
in posredovanje oglasov tehničnemu uredniku
- Iskanje oglaševalcev za Planinski vestnik
8. RAČUNOVODSKO IN ADMINISTRATIVNO DELO
ČLANARINA
Pri članarini ni bilo večjih sprememb glede na leto 2016. Društvom smo na osnovi naročil poslali znamkice. V ta
namen so bile narejene ti. izdajnice znamkic. Računi za članarino so bili društvom poslani enkrat mesečno, in sicer za
vpisane člane v Navezo v predhodnem mesecu. V primerjavi s preteklimi leti se je spletno včlanjevanje, včlanjevanj
na sedežu PZS in na Petrolovih servisih močno povečalo, kar je pomenilo povečan obseg dela pri spremljanju
evidenc. Prav tako je bil v skladu s predpisi za vsako spletno plačilo in plačilo članarine na sedežu PZS izdan račun.
Članom društev je bila še vedno omogočena sklenitev dodatnega zavarovanja Coris, zato smo nadaljevali
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evidentiranje plačil in usklajevanje z zavarovalnico. Na osnovi zavedenih članov v Navezi in vrnjenih znamkic je bil
narejen zaključni obračun članarine. Izdelano je bilo tudi vsakoletno poročilo o članstvu in statistika v primerjavi s
preteklim obdobjem.
BLAGAJNIŠKI IN PLAČILNI PROMET
Redno se je izvajalo blagajniško poslovanje in knjiženje izpiskov transakcijskega računa. Računovodska služba je
zadolžena tudi za evidentiranje najemov službenega vozila in obračunavanje stroškov, povezanih z njim. Prav tako so
se kontrolirali in izplačevali potni stroški po potnih nalogih zaposlencev in prostovoljcev. Za posamezne komisije so
bili po nalogih strokovnih sodelavcev izdani računi (razen za planinsko trgovino), likvidirani in kontirani vsi prejeti
računi, opravljena plačila računov (tudi medsebojne poravnave, če so bile možne), obračunani in izplačani so bili
avtorski honorarji, za nove avtorje prispevkov v Planinskem vestniku so bile pripravljene pogodbe.
RAČUNOVODSTVO
V skladu z računovodskimi pravili so bili novembra partnerjem poslani izpisi odprtih postavk na zadnji dan oktobra,
da so se uskladile terjatve in obveznosti.
Samo knjiženje računov, blagajne in evidenco osnovnih sredstev po pogodbi ureja računovodski servis, prav tako tudi
obračun plač in obračun DDV. V sodelovanju z računovodskim servisom je bilo izdelano končno poročilo po
stroškovnih nosilcih z obrazložitvami in analizami za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo obsežno poročilo
za revizijo, AJPES in FURS.
USTANOVA SKLAD OKREŠELJ
Za Sklad Okrešelj je računovodska služba tako kot prejšnja leta opravljala plačilni promet in knjigovodstvo ter izdelala
finančne podatke za AJPES in FURS, prav tako tudi medletno poročilo.
DRUGO
S strokovnimi sodelavci so bila pripravljena finančna poročila za odobrena sredstva Fundacije za šport, sredstva iz
letnega programa športa, sredstva Urada za mladino. Računovodstvo je sodelovalo tudi pri pripravi finančnih poročil
za projekte, ki so bili izvedeni v lanskem letu (Eko sklad, Alpe Adria regija doživetij, Erasmus+, Life Sustainhuts).
FINANČNI NAČRTI
V skladu z internimi akti je bil z vodstvom pripravljen rebalans finančnega načrta za leto 2017, ki ga je potrdil upravni
odbor. Do skupščine je bil pripravljen okvirni finančni načrt za leto 2018. Podrobni finančni načrt za leto 2018 smo
pripravili skupaj s strokovnimi sodelavci in je bil potrjen na januarski seji upravnega odbora.
FINANČNA POROČILA
Izdelano je bilo končno poročilo z obrazložitvami in analizami za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo
obsežno poročilo za revizijo, AJPES in FURS. Izkaz uspeha in bilanca stanja sta bila narejena po standardih in skrbnosti
dobrega gospodarjenja s prikazom pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
REVIZIJA
Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, katerega opravi zunanja revizija. Za revidiranje
računovodskih izkazov leta 2017 smo ponovno podpisali pogodbo z revizijsko hišo, ki je že opravila revizijo za leti
2015 in 2016. Računovodska služba pri pregledu tesno sodeluje, skupaj z računovodskim servisom pripravlja
dokumentacijo, pojasnjuje ter informira o posebnostih, ter skupno išče predloge za reševanje v skladu z zakonodajo.
Računovodska služba je sodelovala z nadzornim odborom pri pripravi gradiv, dokumentacije, ki jih odbor želi,
sodelovala in pojasnjevala na seji in pri pregledih.
FINANČNO PODROČJE DELA
Na finančnem področju smo skrbeli za likvidnost poslovanja (prilivi, odlivi, vezava sredstev), usklajevali in sprotno
seznanjali posamezne komisije o prilivih in možnostih porabe v okviru prejetih sredstev.
Še posebno pomembna je vsakodnevna skrb za likvidnost in tekoč dotok sredstev. Po potrebi je pripravljen pregled
odprtih postavk pri izdanih in prejetih računih, izdaja opominov neplačnikom, telefonski kontakti ter usklajevanje in
prijava izvršb za neplačane račune preko sodišča.
DELO V GLAVNI PISARNI
V glavni pisarni je bilo sprejetih, pregledanih, vpisanih v program IPZS in Naveza, natisnjenih ter posredovanih
planinskim društvom 512 priznanj PZS (pisnih pohval, častnih znakov, jubilejnih listin, spominskih plaket in svečanih
listin). Izdanih je bilo 269 potnih nalogov in 54 naročilnic. Sprejete so bile vse stranke, ki dnevno prihajajo na PZS
(povprečno preko 14 dnevno) in vsi telefonski klici (povprečno dnevno preko 95). V Navezo je bilo vpisane 8423
vhodne pošte ter 285 izhodne pošte. Izdani in obračunani so bili potni nalogi za predsedstvo, MDO-PD je, Upravni
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odbor, Nadzorni odbor, Raziskovalno skupino, Skupino Drugačni in za zaposlene. Izdane so bile naročilnice in potni
nalogi po nalogu predsednikov Meddruštvenih odborov PD. Redno je bilo vsakodnevno usklajevanje dela za
predsednika, podpredsednike in generalnega sekretarja glede na aktualno planinsko tematiko. Preko glavne pisarne
poteka naročanje pisarniškega materiala ter nekaterih drugih stvari za PZS (vzdrževanje objekta, značke za
priznanja…). Pripravljena in izdana je bila priložnostna brošura ob svečani podelitvi najvišjih priznanj PZS v letu 2017.
Pripravljena so bila vsa gradiva in operativno delo za 5 sej Upravnega odbora PZS ter 1 skupščino PZS. Za vse so bili
izdelani zapisniki in posredovani sklepi notranjim in zunanjim institucijam. Preko glavne pisarne je potekala tudi
pomoč pri so-organizaciji Skupščine PZS v Ajdovščini in Svečane podelitve najvišjih priznanj PZS za leto 2017 v
Mislinji. Prav tako je bil napisan zapisnik skupščine. Na Dnevu slovenskih planinskih doživetij 2017, ki je potekal v
Domu pod Storžičem so bili moja skrb praporščaki, prav tako pa je bil napisan zapisnik zbora
praporščakov.Pregledanih, izpolnjenih in odposlanih je bilo 38 zahtevkov za prijavo nezgode, 1 za povračilo stroškov
in 11 za prijavo smrti. Zahtevki so bili za zavarovalnico Wiener Städtische in Adriatic Slovenica. Urejene so bile vse
potrebne kadrovske zadeve, izdani sklepi o dopustih, letni plan dela …
9. DELO STROKOVNIH DELAVCEV
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Dušan Prašnikar.
Gospodarska komisija
Delo je bilo usmerjeno v nudenje strokovne in administrativne pomoči izvršnemu odboru GK (v letu 2017 so bile
izvedene tri redne seje in ena korespondenčna) in Strokovnemu odboru za visokogorske koče (ena seja), tehničnoadministrativna pomoč Svetovalni pisarni ter ostalo strokovno in organizacijsko delo področja dela gospodarske
komisije.
• Izdelava zapisnikov sej (skupno 4).
• Organizacija in izvedba Konference o planinskem gospodarstvu in Zbora gospodarjev, vključno s poročilom in
zapisnikom, 4.2.2017.
• Družinam prijazna planinska koča: izvedba razpisa; 6 prijav, 4 potrjene; ogled koč skupaj z vodjo Svetovalna
pisarne ali članom GK, preverjanje dokazil, poročilo, izvedba certifikatov, izvedba podaljšanja veljavnosti
certifikata za 11 koč.
• Okolju prijazna planinska koča: izvedba razpisa, 2 prijavi, 3 potrjene, ogled koč skupaj z vodjo Svetovalne
pisarne ali članom GK, preverjanje dokazil, poročilo, izvedba certifikatov; pregled 2 koč za podaljšanje
veljavnosti certifikata.
• Priprava in izvedba dopolnitev Pravilnika za planinske koče, bivake in pl. učna središča.
• Vzorčenje odtočne vode iz malih čistilnih naprav v planinskih kočah (9x), sestanki s partnerji.
• Sodelovanje s Slovensko vojsko; helikopterski naleti: izvedba razpisa, 8+2 prijav, izbor vlog, koordinacija
izpeljave naletov; Civilno-vojaško sodelovanje: vloge, poročila.
• Sodelovanje pri pripravi pripomb in predlogov PZS na zakonodajo, ki posega v delovanje GK.
• Obravnava vlog za pridobitev statusa planinske koče (1 uradna vloga).
• Usposabljanje oskrbnikov planinskih koč: izdelava programa, sestanki z izvajalci, razpis in izvedba dveh
seminarjev (8.-9.5.2017 in 22.-23.5.2017), organizacija izobraževanja HACCP za oskrbnike planinskih koč
(23.5.2017).
• Promocijske aktivnosti za planinske koče: sejem Natour Alpe Adria, Ljubljana, 1.-4.2.2017 – organizacija in
izpeljava predstavitve PZS; sejem Freizeit v Celovcu (7.-9.4.2017) – promocija v okviru tromejnega
sodelovanja, sejem NATURO v Gornji Radgoni (23.-25.4.2017) - promocija, izdelava letaka o planinskih kočah
SV Slovenije, sodelovanje pri izdelavi novih in ponatisu starih trgank o kočah.
• Naj planinska koča: celotna izvedba v sodelovanju s Siolom.
• Sodelovanje na novinarskih konferencah, izjave in intervjuji za medije.
• Kulinarični vodnik po planinskih kočah; s TS medija dogovarjanje in priprava projekta, privabljanje
sodelujočih koč.
• Specializacija planinskih koč za kolesarske nastanitvene objekte, izvedba razpisa, 4 vloge, obisk 3 koč, končna
izvedba.
• Izvedba analize sezone v planinskih kočah; začetek avgusta in sredina oktobra 2017.
• Uradni obiski planinskih koč (12x)
• Izvedba priporočil in ocenitev projektov PD-jev (9) na razpis FŠO za področje planinskih koč.
• Urejanje podatkovne baze GK in planinskih koč.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Priprava podatkov za CAA (reciprociteta in ostalo).
Pritožbe nad planinskimi kočami, odgovarjanje, komunikacija s PD-ji, analiza pritožb.
Sodelovanje pri aktivnostih pomoči PZS glede pogorelega Kocbekovega doma na Korošici.
Sodelovanje pri pripravi podatkov in gradiv za objavo na spletni strani PZS in za medije.
Odgovarjanje in svetovanje, telefonsko in pismeno, glede informacij o planinskih kočah (preko 100).
Komunikacija s ponudniki storitev in opreme za planinske koče.
Udeležba na dogodkih, ki neposredno vplivajo na delovanje planinskih koč.
Izdelava arhiva dokumentov GK v PDF obliki.

Komisija za varstvo gorske narave
Osnovno delo je predstavljalo nudenje strokovne, administrativne in organizacijske pomoči izvršnemu odboru KVGN
(v letu 2017 so bile izvedene štiri redne seje).
• Priprava in pomoč pri izvedbi usposabljanj KVGN: seminar za VGN (8 prijavljenih; 3 deli in zaključek), licenčno
izpopolnjevanje VGN (55 udeležencev).
• Administrativna pomoč pri izvedbi tečajev za gorsko stražo (2x).
• Organizacijska in tehnična pomoč izvedbe Zbora odsekov VGN (25.2.2017).
• Sodelovanje pri pripravi pripomb in predlogov PZS na zakonodajo, ki posega v delovanje KVGN PZS.
• Pomoč pri odzivih KVGN glede nedovoljenih posegov v gorsko naravo.
• Izvedba akcije Hodite po označenih poteh, skupaj s TNP.
• Koordinacija akcije Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
• Sodelovanje pri NVO aktivnosti Prost dostop do narave.
• Urejanje podatkovne baze KVGN.
• Priprava podatkov in gradiv za objavo na spletni strani PZS in za medije.
• Odgovarjanje in svetuje, telefonsko in pismeno, glede naravovarstvenih vsebin, vezanih na delovanje PZS.
• Mentorstvo študentki Tjaši Flander pri obvezni študijski praksi.
• Izdelava arhiva dokumentov KVGN v PDF obliki.
Projekti in razpisi
• LIFE Sustainhuts (program LIFE+): vodja projekta s strani partnerja PZS, sestanki s partnerji v Sloveniji in
Španiji, koordinacija s planinskimi društvi, koordinacija aktivnosti za izvedbo investicije fotovoltaike na
Kocbekovem domu na Korošici in pripravljalnih del za Pogačnikov dom, izdelava poročil in dokumentov za
potrebe izvajanja projekta.
• Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin (Ekosklad): vodja projekta, katerega glavni partner
je bila PZS, izvedba in vključenost pri vseh aktivnostih projekta, izdelava končnega poročila.
• Alpe Adria Karavanke/Karawanken: vodja projekta s strani partnerja PZS, sestanki s projektnimi partnerji v
Sloveniji in Avstriji, strokovno delo pri pripravi določenih dokumentov, priprava in organizacija za izvajanje
aktivnosti, izdelava vmesnih poročil.
• Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer: sodelovanje pri dogovarjanjih za izvedbo projekta v Sloveniji, pomoč občini
Jezersko pri njihovih aktivnostih, sodelovanje na skupščini in sestankih omrežja in partnerjev, tako v Sloveniji
kot v Avstriji.
• Sodelovanje pri pripravi projektov na razpise za sofinanciranje sredstev oz nagrade:
- Projekt VrH Julijcev, kohezijski sklad: PZS kot partner,
- vloga za nagrado Jakob v okviru sejma Natour Alpe Adria 2017),
- sodelovanje na dogodkih predstavitev razpisov in dogovarjanja s potencialnimi partnerji za nove
projekte.
Ostalo
• Pomoč pri izvedbi Skupščine PZS.
• Pomoč pri izvedbi Dneva slovenskih planinskih doživetij.
• Sodelovanje na sestankih (4x) in dogovarjanjih glede tromejnega planinskega sodelovanja in vzpostavitve
znamke AlpeAdriaAlpin.
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Veronika Susman. Mladinska komisija: nudenje strokovne in administrativne
pomoči Izvršnemu odboru MK, Strokovnemu odboru za orientacijo, Strokovnemu odboru za delo z mladimi,
Strokovnemu odboru za delo mladih - seminarji, izpopolnjevanja, posveti, programa Ciciban planinec in Mladi
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planinec, Planinska šola (v programih Ciciban planinec je bilo podeljenih 1479 markacij, 1256 apolonov, 718 sviščev
ter 265 dnevnikov Mladi planinec 1 in diplom Ciciban planinec, v programu Mladi planinec pa je bilo razdeljenih 401
bronastih, 207 srebrnih in 112 zlatih znakov ter diplom Mladi planinec. Izvedene so bile 4 planinske šole s 76
udeleženci), pomoč in sodelovanje pri tekmovanju Mladina in gore (tri regijska in državno tekmovanje), realizacija
razpisa in razdelitev sredstev Mladinske komisije za planinska taborjenja in zimovanja, ki so bila pridobljena iz
razpisov FŠO in Urada RS za mladino, administrativna pomoč pri upravljanju PUS Bavšica, pomoč pri izvedbi sej in
Zbora mladinskih odsekov, registracija mentorjev PS, vodenje registra kadrov, nudenje pomoči Programskemu svetu
PUS Bavšica, pomoč pri upravljanju s tabornim prostorom Mlačca, pomoč pri pripravi vlog na razpise (Fundacija za
šport, Urad RS za mladino, Zavod za šport Planica) ter poročil, nudenje informacij.
Delo na področju Vodniške komisije: sodelovanje s Strokovnim odborom za usposabljanje ter Strokovnim odborom
za kategorizacijo in registracijo: pomoč pri izvedbi vseh usposabljanj (v letu 2017 je bilo izvedenih 5 tečajev za VPZS s
74 udeleženci, 6 izpopolnjevanj v snežnih razmerah s 139 udeleženci, 19 izpopolnjevanj v kopnih razmerah s 449
udeleženci), registracija vodnikov PZS (registriranih 1434), pomoč pri izvedbi sej in Zbora predstavnikov vodniških
odsekov PD, vodenje registra kadrov, pomoč pri pripravi priznanj VPZS, pomoč pri pripravi usklajevanja za
inštruktorje planinske vzgoje, ki se ga je udeležilo 36 IPV in predavateljev, pomoč pri reševanju posebnih primerov,
nudenje informacij vodnikom in društvom.
Drugo delo: priprava na selitev, pomoč pri izvedbi Skupščine PZS, Dneva slovenskih planinskih doživetij in drugo delo
po nalogu GS.
Področje strokovnega dela, ki ga pokriva Matjaž Šerkezi, ki je zadolžen za komisije:
Komisija za alpinizem
Komisija za turno kolesarstvo
Odbor za usposabljanje in preventivo
Odbor gore in varnost
Alpinisti veterani
Za vse komisije opravljam administrativna in strokovna dela.
Obseg: pošiljanje pošte, priprava dopisov, urejane licenc, kategorizacija v aplikaciji Športniki, vnos podatkov v sistem
ŠPAK za usposabljanje kadrov, priprava gradiva, svetovanje, zavarovanje, pisanje strokovnih člankov s področja
alpinistične tehnike in gorništva, urejanje letalskih kart, potnih nalogov, naročilnic, priprava poročil za PZS; MIZŠ,
Fundacijo za šport, vnos rezultatov s tekem v aplikacijo Športniki …
•
•
•
•
•

Sodelovanje pri vsebini pri prijavah na razpise.
Priprava prijav za MIZŠ (LPŠ), FŠO.
IT PZS: od zbiranja ponudb, idej, posvetov…
Sodelovanje z vsemi komisijami, priprava predavanj zanje v zvezi z usposabljanji, sodelovanje na forumih,
tujimi organizacijami (BMC, OEAV, DAV …), oblikovanje letakov, brošur v programu .ai, .cd, organizacija
usposabljanj.
• Pisanje strokovnih člankov iz planinstva in člankov na temo Varneje v gore.
Sem član Mountaineering Commision pri UIAA in član skupine za tehnične standarde (Technical Standard panel) pri
MC UIAA. V letu 2017 sem se udeležil seje v Angliji in v jesenskem času seje na povabilo UIAA na Cipru.
•
•
•
•

V okviru TSP UIAA sem opravil akreditaciji programa po standardu UIAA in sicer za Hrvaško planinsko zvezo in
francoski FFCAM.
Od 1. do 4. 5. sem v za alpiniste Črne Gore izpeljal tečaj alpinistične tehnike.
V mesecu novembru sem za 13. strokovni posvet odbora gore in varnost pripravil predavanje in analizo nesreč v
sezoni 2017.
Čez celo leto poteka pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza. Na tem področju opažamo, da je
zmeraj več posameznikov, ki se v društva včlanjujejo preko spletne strani. V bodoče bo potrebno razmisliti o
optimizaciji sistema.
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V letu 2017 smo skupaj z GRZS izpeljali dve zelo obiskani tiskovni konferenci usmerjeni v področje preventive in
varnejšega obiskovanja gora. Novinarska konferenca pred zimsko sezono je bila na Krvavcu, kjer smo prvič poskusili
le to izpeljati v naravnem okolju in odziv je bil več kot odličen (https://www.pzs.si/novice.php?pid=12239).
V decembru sem se udeležil še tretjega dela seminarja za področje PR v kriznih situacijah.
Od 18.6. do 24.6. je na Slovaškem potekal drugi »event« v sklopu projekta Erazmus+ sport, ki je namenjen izmenjavi
in druženju alpinistov. Dogodka smo se udeležili tudi posamezni strokovni delavci PZS, ki sodelujemo pri projektu
predvsem iz strokovnega vidika na področju usposabljanj, prava, medgeneracijske izmenjave … Tretji dogodek pa je
potekal od 24. do 30. 9. 2017 v Paklenici.
Od 16. do 21. 10. sem se udeležil mednarodnega kongresa IKAR v Andori
(https://www.pzs.si/novice.php?pid=12121), kjer smo Slovenci predstavili reševanje z visokih stavb.
V letu 2017smo izdali preventivni strip o višinski bolezni v sodelovanju z dr. Jurijem Gorjancem in dr. Igorjem
Mekjavićem.
Delo na področju športnega plezanja in gorskih športov opravlja Tomo Česen. Priprava vsebinskega in finančnega
dela za razpis Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport, prav tako priprava sprotnih finančnih poročil za
tekoče leto.
Komisija za športno plezanje
Vrsta dela
Organizacija –
splošno

MIZŠ in FŠO

Državno prvenstvo

Svetovni pokal Kranj
Članska
reprezentanca

Opis del
-Priprava razpisa za registracija klubov
-Urejanje registra klubov
-Urejanje registra dejavnosti
-Ažuriranje baze podatkov za vsa področja
(članstvo, vzgojni kader, sodniki,
postavljalci, tekmovalci, klubi)
-Obveščanje klubov z razpisi in ostalo
-priprava seznama registriranih športnikov
za OKS
-sodelovanje na sejah IO KŠP
-Spremljanje razpisov
-Priprava vlog in poročil
-Ostalo potrebno sodelovanje
-priprava razpisa za tekmovalno sezono
-tehnična priprava pravilnikov
-priprava in uskladitev koledarjev, sestanki z
organizatorji, komunikacija s sponzorji
-urejanje tekmovalnih licenc in vnos v bazo
podatkov
-priprava razpisov za vsa tekmovanja DP,
objava na spletni strani + obveščanje klubov
-tekmovalne majice, diplome, kolajne
(izvedba naročil, dobava, tisk)
-priprava seznamov za zavarovanje
-organizacija zaključka DP
-priprava in izvedba športnega dela tekme
-Urejanje tekmovalnih licenc
-priprava akontacij in obračunov za tekme
in treninge
-Prijave tekmovalcev
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opomba

V letu 2017 je bilo 22 tekem

V letu 2017 je bilo 18 tekem

Mladinska
reprezentanca

Usposabljanje

Kategorizacija

Urejanje plezališč

Razglasitev
najuspešnejših
Finance

Spletna stran
IFSC
Plezalna stena Kranj

-Vodenje obračunov dela strokovne ekipe
-Urejanje tekmovalnih licenc
-priprava akontacij in obračunov za tekme
in treninge
-Prijave tekmovalcev
-Vodenje obračunov dela strokovne ekipe
-Organizacija in izvedba:
-Izpiti športni plezalci
-seminar in izpiti za vaditelje in inštruktorje
šp.plezanja
-seminar in izpiti opremljevalci smeri v
naravnih plezališčih
-Priprava razpisov za posamezna obdobja
-Pregled prijav in priprava predloga
kategoriziranih za OKS
-nabava materiala v skladu s programom
-vodenje evidence izdanega materiala
-priprava poročila za Fundacijo
-sodelovanje pri uvedbi Projekta OSP
-Priprava gradiva za izbor in za razglasitev,
sodelovanje pri izvedbi
-mesečno vodenje finančnega stanja
-Priprava vseh obračunov za računovodstvo
-Vodenje obračunov dela za vse, ki
sodelujejo pri izvajanju dejavnosti KŠP
(selektorja, trenerji in njihovi pomočniki,
postavljalci, sodniki, inštruktorji)
Objavljanje uradnih razpisov, sodniških
poročil in zapisnikov
Sodelovanje in koordinacija z Mednarodno
plezalsko zvezo
Priprava in usklajevanje plezalskih aktivnosti
na steni (treningi, tekme, seminarji, urniki
plezalskih aktivnosti klubov oziroma
posameznih skupin)

V letu 2017 je bilo 10 tekem

Komisija za gorske športe
Vrsta dela
Organizacija –
splošno
MIZŠ in FŠ
reprezentance

Kategorizacija

Opis del
-priprava seznama registriranih športnikov
za OKS
-Spremljanje razpisov
-Priprava vlog in poročil
-Urejanje tekmovalnih licenc
-Prijave tekmovalcev
-urejanje prenočišč
-Priprava razpisov za posamezna obdobja
-Pregled prijav in priprava predloga
kategoriziranih za OKS

opomba

Opis del
-kontakt z najemniki in izvajalcem
-vodenje terminov najema
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opomba

Plezalni stolp
Vrsta dela
Organizacija –
splošno

Na področju strokovnega dela v Planinski založbi PZS, ki ga opravlja Anica Brancelj so bila opravljena sprotna
administrativna dela, pripravljena vabila, zapisniki in gradiva za seje Odbora za založništvo in informiranje. Nudena je
pomoč vodji OZI, uredniku kartografije ter urednici planinske založbe. Prijavili smo se na razpis Fundacije, kjer je bilo
pripravljeno vsebinsko in finančno gradivo. Za spletne strani, Planinski vestnik, Obvestila so bila pripravljena
obvestila o izidu novih edicij, o akcijskih ponudbah s povabilom za nakup.
Z upoštevanjem koledarja je bilo izstavljenih približno 2800 računov. Za nemoteno poslovanje planinske trgovine so
bili opravljeni prejemi edicij. Sama prodaja se vrši tudi na sedežu PZS, kjer je bilo izstavljenih še dodatnih 700
računov. Tudi letos smo bili prisotni na sejmih in drugih prireditvah. Prejetih je bilo približno 34.000 izvodov edicij,
izdanih pa približno 28.000 ter 9.200 dnevnikov Cici, 1 in 2 .
Tudi v letu 2017 je bilo izvedeno ogromno akcij, da bi bile edicije čim bolj dosegljive kupcem. Želeli bi, da bi Planinska
društva in koče prevzele edicije v prodajo. Kar veliko je primerov, ko kupci opozarjajo na to.
Prejeti so bili naslednji novi planinski zemljevidi in edicije: Krnsko pogorje 1:25 000, vodnik Julijske Alpe: južni del,
knjiga Trden kakor skala, Vodnik Bovec v slovenskem in angleškem jeziku.
Narejeni pa so bili tudi ponatisi: karti Bohinj 1:25 000 in Triglav 1:25 000, Vodniški učbenik z dopolnitvami, knjiga Čez
rob, Planinski dnevnik, Dnevnik s slovenske planinske poti, Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti, vpisna knjiga za
vrhove.

Kataster planinskih poti in delo za področje Komisije za planinske poti
V letu 2014 smo za področje urejanja podatkov v Katastru planinskih poti zaposlili strokovno sodelavko Katarino
Kotnik, v letu 2015 je prevzela tudi področje dela Komisije za planinske poti.
V letu 2017 je moje delo zajemalo nudenje strokovne, organizacijske in administrativne podpore IO KPP, Odboru za
tehnična vprašanja (OTV), Odboru za dokumentacijo in kataster planinskih poti (ODKP), ter Odbor za usposabljanje
KPP (OU KPP). Urejanje digitalnega in fizičnega arhiva dokumentacije KPP.
Nudenje koordinacijske, strokovne in administrativne podpore vodjem Tehnične skupine pri 6 delavnih akcijah
izvedenih v visokogorju ter skladiščniku pri nabavi materiala, opreme in strojev. Nudenje organizacijske in
administrativne podpore pri izvedbi 4 licenčnih izpopolnjevanj (77 udeležencev), 2 zaključnih tečajev (42
udeležencev) in en pilotni tečaj za markaciste A po novem programu usposabljanja (47 udeležencev). Organizacijska
podpora izvedbi Dneva slovenskih markacistov (84 udeležencev). 123 planincev je prejelo značko za prehojeno
Slovensko planinsko pot in 65 značko za prehojeno Razširjeno Slovensko planinsko pot. Objavljaje zapore poti (48) in
stanje na poteh (3). Preverjanje skrbništva nad divjimi potmi (23). Preverjanje in posredovanje (74) informacij s
terena na skrbnike planinskih poti. Sodelovanje na jesenskem posvetu za vodstva društev. Skrbnikom planinskih poti
in markacistom sem nudila strokovno pomoč pri pripravi vlog povezanih z planskimi potmi (spremembe poti,
nove/opuščene poti, predloge za smerne table, zapore planinskih poti, opremljanje planinskih poti).
Pregledovanje vlog (43) povezanih s Katastrom planinskih poti in kot urednica katastra podajanje predlogov sklepov
IO KPP. Urejanje Katastra planinskih poti. V Sloveniji imamo trenutno 10.014 km planinskih poti, razdeljenih med 198
planinskih društev, skrbnikov. Zahtevnih odsekov je 81,16 km, zelo zahtevnih pa 49,68 km. Organizirala sem sestanke
glede skrbništva odsekov planinskih poti in popravkov vrisa potekov poti in vnosa obhodnic v Kataster planinskih
poti. Ažuriranje seznama planinskih obhodnic (62 obhodnic). Preverjala kategorizacijo vrisanih odsekov.
Pregled prijav na razpise za smerne table. Priprava poročil vezanih na pogodbe in razpise. Preselitev arhiva in drugih
zadev KPP na novo lokacijo, pomoč pri selitvi drugih.
Delo, ki ga kot strokovni sodelavec opravlja Damjan Omerzu pokriva naslednja področja: Strokovni sodelavec Odbora
za članstvo: svetovanje društvom in posameznikom (članarina, zavarovanje), podpora uporabnikom informacijskemu
sistemu Naveza, administrativna podpora odboru, izvajanje delavnic za društva, razpis za najvišja priznanja PZS.
Strokovni sodelavec Odbora za pravne zadeve: sodelovanje pri delu odbora, sodelovanje in priprava internih aktiv
PZS, svetovanje društvom glede raznih pravnih in organizacijskih vprašanj, koordiniranje postopkov sprejemanja
novih društev, priprava dokumentacije za seje UO PZS in za Skupščino, spremljanje zakonodaje in vključevanje v
zakonodajen postopke, sodelovanje z državnimi organi – zagovorništvo, priprava in pregled pogodb, urejanje pravnih
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postopkov pri nepremičninah. Strokovni sodelavec Volilne komisije PZS: podpora izvajanju volilnih postopkov,
priprava gradiv in poročil. Strokovni sodelavec za projektno delo: Vodenje in izvajanje projekta Erasmus+ sport
Climbing for everbody, prijava in poročanja za nekatere projekte PZS sofinancirane iz Fundacije za šport, Letnega
programa za šport, Ministrstva za zdravje, priprava prijave na razpise, priprava, poročanje in sodelovanje s partnerji
na drugih razpisih.
Strokovni sodelavec Odbora za članstvo:
- sprejemanje predlogov in pripomb, samoiniciativna priprava izboljšav sistema članarine,
- pomoč uporabnikom v sistemu Naveza,
- podaja pojasnil in odgovorov članom in društvom na vprašanja po e-pošti in telefonu,
- svetovanje in pojasnila glede članskega zavarovanja PZS,
- usklajevanje članskega zavarovanja, priprava pojasnil,
- priprava raznih dopisov in besedil za objavo v zvezi s članarino in članskim zavarovanjem,
- priprava razpisa za najvišja priznanja PZS in sodelovanje pri delu pododbora,
- izvajanje posvetov glede članarine in zavarovanje za društva,
- svetovanje in pomoč novim društvom, mentorstvo novemu Češko – slovenskemu planinskemu društvu
(Češko-slovinský alpský spolek);
Strokovni sodelavec Odbora za pravne zadeve:
- sprejemanje zadev,
- priprava izhodišč in osnutkov mnenj,
- samostojna priprava pojasnil in odgovorov,
- priprava osnutkov internih pravnih aktov PZS,
- sodelovanje pri sprejemanju novih društev (svetovanje, pregled statuta, priprava gradiva za UO)
- pošiljanje vabil na seje, pisanje zapisnika, pošiljanje odpravkov sklepov ipd.,
- sodelovanju pri izvedbi volitev v različnih organih PZS,
- sodelovanje s komisijami pri pripravi internih aktov,
- podaja pojasnil komisijam in odborom,
- spremljanje zakonodaje;
Delovna skupina za dvonamensko rabo planinskih poti:
- sodelovanje na sejah, pisanje zapisnika, posredovanje odpravkov sklepov,
- sodelovanje na sestankih in posvetih s sorodnimi organizacijami (konzorcij odprimopoti.si) in drugimi
organizacijami (KGZ, združenje lastnikov gozdov…),
- vzpostavitev in vzdrževanje dialoga z državnimi organi (ZRSVN, ZGS),
- sodelovanju v postopkih sprejemanje zakonodaje, podaja pripomb,
- priprava pojasnil zakonodaje na področju ureditve vožnje s kolesi v naravnem okolju;
Projektno delo:
- spremljanje razpisov na državni in EU ravni,
- preučitev besedil razpisov in ocena smotrnosti prijave,
- priprava prijav na razne razpise (razpisna dokumentacija),
- vodenje in sodelovanje pri aktivnostih projekta Climbing for Everbody (Erasmus+), priprava administrativnih
in finančnih poročil,
- izvajanje projektov v primeru odobritvi sredstev,
- usklajevanje partnerjev na projektih,
- organizacija dogodkov in aktivnosti,
- iskanje in dogovarjanje z različnimi izvajalci aktivnosti,
- priprava vabil in poročil za spletno stran,
- priprava poročil in zahtevkov za izplačilo in komunikacija s skrbnikom pogodbe,
- iskanje novih partnerstev za bodoče projekte, vključevanje v sprejemanje strategij za bodoče razpise;
Splošne zadeve:
- sodelovanje pri pripravi gradiv za seje UO PZS in Skupščine PZS,
- urejanje dokumentacije v zvezi z nepremičninami v lasti PZS,
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-

priprava pogodb za prenos nepremični, usklajevanje z društvi in koordiniranje vpisa v ZK,
sodelovanje ali organizacija različnih društvenih posvetov,
svetovanje društvom glede prostovoljstva (Zakon o prostovoljstvu),
zagovorništvo – preučevanje predlogov pravnih aktov, priprava pripomb in dopisov glede sprememb
zakonodaje,
pravna podpora pri delu organom PZS in strokovne službe,
priprava pojasnil za društva v primeru spremembe zakonodaje,
sodelovanje z upravnimi organi in drugimi inštitucijami pri urejanju specifičnih planinskih zadev (tržni
inšpektorat, inšpektorat za naravo, upravne enote…)
podaja pojasnil društvom v zvezi z zakonodajo glede vodenja, turizma, društvene dejavnosti in na drugih
vsebinskih področjih,
priprava vzorčnih pravnih aktov,
pomoč društvom v primeru pregleda tržnega inšpektorata,
pomoč in svetovanje članom v primeru zavrnitve izplačila zavarovanj iz članarine,
priprava pogodb (avtorske, o poslovnem sodelovanju …),
priprava statistike in poročila o članstvu, priprava letnih poročil,
priprava uradnih dopisov,
pregled internih aktov PZS,
vodenje postopkov izvršb do dolžnikov,
pravna podpora pri implementaciji Zakona o planinskih poteh,
opravljanje drugih nalog po navodilu generalnega sekretarja, predsednika, vodij odborov;

V leti 2016 smo bili uspešni tudi na razpisu za javna dela. Preko razpisa smo zaposlili delavko Jano Škulj, ki je
opravljala naslednja administrativna dela za področje Komisije za planinske poti:
- KPP: Urejanje in arhiviranje poročil za registracijo markacista za leto 2016 (sprejem, razvrščanje po PD in
MDO, obvestilo o registraciji in veljavnosti licence, vračilo potrjenih izkaznic, skeniranje)
- Razvrščanje Poročil o delu na planinskih poteh v času pripravništva za leto 2016
- Pregled, urejanje in arhiviranje dokumentacije za tečaje: začetni in zaključni tečaj za markacista ter licenčno
izpopolnjevanje za markacista (2003 – 2016)
- Arhiviranje: Knafelčeva priznanja, zapisniki sej, urejanje baze poti po MDO in PD (1994-2017)
- Urejanje in elektronsko arhiviranje Poročil društev o delu na planinskih poteh - po PD in MDO (2006 - 2016)
- Zbiranje, razvrščanje, arhiviranje splošne dokumentacije KPP iz arhiva (1995 - 2016): smerne table (vloge PD,
naročilnice), poročila z oglednih tur, poročila z delovnih akcij v visokogorju, poročila o stanju poti, vloge za
tehnične akcije, poročila PD o delu na planinskih poteh, poročila za registracijo markacistov, poročila
pripravnikov, prejete in izhodne pošte, vloge za FŠO, pogodbe o sponzorstvih, poročila PD z opisi poti,
prenosi skrbništva planinskih poti, odpiranje novih planinskih poti, odpoved skrbništvu poti, ferate,
obhodnice, tematske poti, Krkine poti, tečaji za markaciste (prijavnice, seznami, poročila s tečajev,
evalvacijski listi, izpitne pole, seminarske naloge z opisi poti), licenčno izpopolnjevanje, tečaji za varno delo z
motorno žago, tečaji za helikoptersko usposabljanje, tečaji za inštruktorje markacistov.
- Pošiljanje dopisov PD-jem, markacistom, prejemnikom značk SPP in RSPP
- Inventura: majice, GPS
- Razvrstitev in kompletiranje gradiva za tečaj markacistov 2017
-

-

KPP: Vnos podatkov v skupno bazo iz Poročil PD o delu na planinskih poteh za leto 2016: št. akcij, št. ur dela,
št. markacistov, št. pripravnikov, št. ostalih udeležencev, prispevek donatorjev, prispevek PD, vrsta
dejavnosti (pregled, čiščenje, nadelava, markiranje, sanacija, ureditev varoval, proti erozijski ukrepi)
Dopolnjevanje baze markacistov s podatki o prejemnikih Knafelčevih priznanj, o opravljenih tečajih za varno
delo z motorno žago
Usklajevanje podatkov med bazami: - markacistov, pripravnikov-markacistov, PD z markacijskim odsekom,
prejemnikov Knafelčevih priznanj/diplom
Vnos podatkov iz zvezkov v bazo SPP - planincev, ki so prehodili SPP - (1956 – 2001)
Obdelava Vprašalnikov o skrbniški pogodbi po PD in MDO ter analiza odgovorov
Sestavljanje tabele s potmi: št. poti po PD, št. reg. Markacistov PD, št. vseh markacistov PD
Urejanje in dopolnitev baze s Sklepi zapisnikov sej KPP (iz arhiva 1991 – 2017)
Urejanje in dopolnitev baze s Sklepi zapisnikov sej KPP za kataster (iz arhiva: 2002 – 2017)
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-

Sestava tabele inštruktorjev po letih in tečajih ter beleženje letnih registracij inštruktorjev (2010 – 2017)
Vnos udeležencev tečajev za markaciste v aplikacijo ŠPAK: - začetni tečaj: 2015 - 2016
- zaključni tečaj 2003 – 2016
Pregled vseh (13) planinskih vodnikov in primerjava kategorizacije posameznih odsekov in planinskih poti s
kategorizacijo teh poti v katastru ter evidentiranje razhajanja v kategorizaciji posameznih poti v vodnikih in
katastru.

10. ZAKLJUČEK
Delo v strokovni službi PZS se ves čas prilagaja potrebam planinske organizacije. Tudi v letu 2017 smo nadaljevali
delo na kar nekaj področjih, ki se smo se jih začeli lotevati v zadnjih letih (informatizacija, trženje, promocija,
marketing).
Glede na splošno gospodarsko situacijo bo v tem letu veliko časa, energije in dobrih idej potrebno nameniti pripravi
dokumentacije za razpise in aktivnostim na področju promocije in trženja, da bo zmanjšanje finančnih sredstev čim
manjše v primerjavi s preteklim letom. Vsako leto je potrebno za enako višino zbranih sredstev vložiti več dela in
energije.
Leto 2017 je zaznamovalo tudi iskanje novih poslovnih prostorov in nato preureditev našim potrebam. Vse od
osnovne ideje naprej smo vso koordinacijo med različnimi izvajalci opravili sami brez zunanjega inženiring podjetja.
Poleg tega smo se pa tudi pripravljali na selitev tako, da smo urejali arhive in dokumentacijo ter stvari. Poleg tega
smo v letu 2017 začeli tudi s projektom Zdravju prijazna organizacija in tudi opravili večino aktivnosti.

Matej Planko, generalni sekretar PZS
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